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במדינה
מישטרוה

ע1הצ ץ ד קפ מ ה

 ו7ר; את חשף החשוד
 תור87 כדי הפצועה;

 המישטרח גירסת או!
 הדוהר האיש הוא ד7באי

טת״ים בחצרות והמגתר
מ ביקש מקרין דרור הסניגור

 על לקום מסילתי, בנדיטו החשוד,
 יפשיל כי ממנו ביקש הוא רגליו.

 בית־ בפני מכנסיו את במחילה
 הרגל, רגלו. את ויראה המישפט

 היתה המפשעה ועד מהקרסול
 טריות. צלקות ומלאת מעוותת

 תאו־ מסילתי עבר קצר זמן לפני
 ברגלו שהותירה קשה נת־דרכים

הנוראות. הצלקות את
ב קרא קוהלת בנימין השופט

ש המעצר בקשת את עניין יתר
 זו בבקשה בפניו. מונחת היתר,
 קורם יומיים בי המישטרה טענה

מכו מישטרתית ניידת גילתה לכן
חשו בצורה שנסעה אאודי נית
 סירבו המכונית נוסעי שני דה.

 ב- השוטרים את והובילו לעצור
בת ברחובות ומרתק פרוע מירדף

 רכבם את השניים עצרו לבסוף ים.
 קפצו הם במרוצה. ממנו וברחו

השוטרים. מידי ונמלטו גדרות על

המכו בתוך מטורפת. ריצה
 מיס- השוטרים גילו העזובה נית

 שייכת היא כי שהעידו, מכים
ב נמצא לא זה מזרחי. לאמנון

 באלבום תמונות מתוך אף ביתו,
 שהם השוטרים טענו המישפחתי

 משני כאחד בבירור אותו מזהים
ל שהיה, השני המכונית. נוסעי

מסי- הוא מכונית באותה דבריהם,

 בזמן כי טענו החשודים שני
 עסוקים חים, בשפת היו המירדף
 לעתים זאת עושים הם בדייג.

מסי של רגלו מצב בגלל קרובות
לעבוד. יכול שאינו לתי,

וביק השתכנעה לא המישטרה
 של מעצרם את המישפט בבית שה

רגלו את שראה השופט, השניים.

מקרין פרקריט
מישפחתי מאלבום תמונות

 בעל כי שוכנע לא החשוד, של
 את להוביל היה יכול הזו הרגל

 קפיצות מלווה במירדף השוטרים
 בריצה מהם ולהימלט גדרות על

מטורפת.
הסני טענת את שקל גם הוא

 למעשה היו השוטרים כי גור,
ה מאחורי המירדף זמן כל משר

 לראות יכלו לא ולבן חשודים
 עורפם. את רק אלא פניהם, את
בזי בית־המישפט שוכנע לא לכן

 שוחררו הם השניים. של הויים
לי 5000 של עצמית בערבות רק
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