
 דירת היתה גרינוואלד, הוכיל שאליה .הדירה
 את שם פגש הוא כגבעתיים. אשתו הורי
שם. נמצאה לא הקאסטה אותו. וחיבק אפי כנו

 ולא אזרחית לבושים היו שניהם
 אולם מישטרתי. ציוד איתם נשאו

ב נחשד לא שגרינוואלד מכיוון
 כי החליטו בבריחה, או אלימות
 של לזרועו ייצמד בדבסט השוטר
 ואז הדרך, כל בה ויאחז הנאשם

האזיקים. על לוותר יוכלו
 לגיבע- יצאו והשוטרים הנאשם

 המי- של קורטינה במכונית תיים
ו הסניגור נסעו אחריהם שטרה,

 בגיב- בית ליד הזה. העולם צלם
 לעצור. גרינוואלד ציווה עתיים

 הורי לדירת מלוויו את הוביל הוא
 מירי אשתו לו חיכו שם אשתו.

לכ רצו המישפחה בני אפי. ובנו
 ובעוגות, בקפה השוטרים את בד

 גרינוואלד את שאלה הקצינה אולם
 אינה ״הקאסטה הקאסטה. היכן

הת והשוטרים הנאשם אמר כאן,״
נת לא ״אנחנו מזעם. רותחים חילו
 לא ואתה לרגע, אפילו כאן עכב

 השוטרת. הכריזה איש,״ עם תדבר
 ואמר הרוחות את הרגיע גרינוואלד

 לברר כדי רק זו לדירה בא כי
שבו במקום נשארה הקאסטה אם

 בקירבת כאן, ״זה אותה. הטמין
לשוטרים. אמר מקום,״

 יש מה
הז ט אס בק

ה וב (יץ ד ר  בעיק- הקבוצה כל י
 והוא הרחוב אל הנאשם בות

 אחד עבר אל רגלי אותם הוביל
ב שם, ברחוב. החדשים הבנינים

 בתוך חיטט הוא מאדם, ריקה דירה
 אחדות, דקות במשך גדול ארגז
בת קאסטות־וידאו. שלוש ושלף
 הקאסטות את הציג ניצחון רועת
והמצלמה. השוטרים לפני

 ארז ריגול, בסרטי כמו ואז,
 בשקית הקאסטות את גרינוואלד

״באו במהדק. אותה והידק ניילון
הכריז. בשעווה,״ אותה אחתום טו

וה רגועים, הכל היו זה בשלב
לש לגרינוואלד התירו שוטרים

 חיבק הוא הקטן. בנו עם מעט חק
 מיש- בני מיתר נפרד הילד, את

למכוניח־המישטרה. וחזר פחתו

 גריו של סניגורו עומד כתמונה מאחוריה הצליחה לא יון כלח פלורה הקצינה
 גרינוואל שלנגר. אהרון עורך־הדין וואלד, נזפה היא זעמה. את להסתיר

לכיו קרוב המחכוא שמקום לשוטרים הסכיר שולל. אותם שהוליך כגרינוואלד

 א גרינוואלד קיים במכונית
 שעוו הוציא הוא הבטיח. אשר

 הגי׳ שקית את בה וחתם אדומה
 סיו אחרי הקאסטות. עם לון

 הכבוד כל חזרה זה תיאטרלי
לבית־המישפט.

 הקאנ את השופטים ראו כאשר
 ואפש רווחה, נשימת נשמו טות
 אג הסתיים, הכל כי לחשוב היה
 כל־נ יוותר כגרינוואלד אדם לא

 הצי כאשר התעלומה. על מהר
 תת הקאסטה כי וינוגרד השופט

 1 והסניגוריה התביעה לרשות מד
 ז ויבררו בה יחזו אשר אחד,

 סיו הנאשם, בטענות אמת יש
 סנ עם הסתודד הוא גרינוואלד.

 לבית־המישפט פנה אשר גורו,
 הק; את להציג מבקש ״אני :אמר

 ראיון להגשת הרגיל בשלב סטות
 ש׳ שהוא זה, בשלב ולא ההגנה,
התביעה.״ ראיות

 יר> הוא כי ביקש הסניגור
 ז יחליט ואז הקאסטה את ראשון

 בי! כראיה. אותה יגיש ומתי
 ה כי לנאשם הזכיר המישפט

 חו חמישה כבר במעצר יושב
 הפתעו יהיו שלא ״כדי שים.

 הם שאם חשבנו כי לומר רצינו
 הנאש של טענתו את יוכיחו טים

 בערבות, בשיחרורו לדון נוכל
 ליו ידחה המישפט שהמשך כיוון
 מו אינו שהנאשם מכיוון אבל

 א בהתאם,״ נפעל בידינו, לסייע
 נסתר איום גם וינוגרד. השופט

הנאשם." את שיכנע לא
 דוכן־ה על עלתה המתלוננת

 הם על־ידי ונחקרה העידה דים,
 יודע איש אין ועדיין גור,

הקאסטה. מכילה
־

 המיש* המכונית להם חיכתה שכה לחצר כולם ירדו שכעי־־רצון
 לעורך־הדין גרינוואלד מירי מסרה אליה שנכנסו לפני טרתית.

לבעלה. זאת למסור כיקשה היא אלבומים. וכה ניילון שקית
 כשעווה הקאסטות שקית את גרינוואלד חתם כמכונית

נרא׳ אשתו הקאסטות♦ את לזייף יוכל לא שאיש כדי
 כעור
 נר
לשלום
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