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 המקום את טוב טוב שהכיר איש רק
 מסתבר, שתפה. לתכנן היה יכול

 הישראלי, המטורף שלראש לצערי,
 יש בחוץ, מסתובבים כמהו שרבים
 גיתוהמיקרה. בכל להזיק דרכים

קיצוי־מעייס
 את בדיוק ותיכנן בנזין פח לקח ן ^
 הוא למועדון. ייכנס שבה השעה /

 דקות 10 מתחלפים שהשומרים ידע
 היא השמירה 1 ל־ז ושברבע ,11 לפני

 עלה בריצה, למועדון פרץ הוא רופפת.
 ובלי הקאזינו של הראשונה לקומה
 כשאחד בנזין. מייד שפך התראה

 בו ירה הוא אליו, ניגש השומרים
 יורה שהוא ותוך מטר, שני של ממרחק
 בבנזין וירה בנזין לשפוך המשיך

►י מאקדזדגאז.
 הוא במהירות. התלקחה האש
 הגב עם במדרגות, לטפס המשיך

 איש־ביטחון ניסה שוב ואז למדרגות
 בנזין עליו שפך הוא אותו. לעצור
במקום. נדלק והאיש

 בעצמו שהוא בחשבון להביא צריך
 היה הוא חי. ללפיד להפוך היה יכול

 של הרע ולמזלם מוחלט, בטירוף
 אלה כי חמושים היו לא הם השומרים

ההוראות. היו
השנייה, לקומה למעלה, עלה הוא

 קפצה היא הייה. שלו, החברה היתה שם
 שוכבוד היא וכעת השנייה מהקומה

 עם אנוש, באורח פצועה בבית־חולים
הגוף. בכל ושברים כוויות
 והתלקח עץ עשוי היה המיבנה כל

 את תיכנן עצמו הוא שניות. תוך
 של השני מהצד וברח שלו הבריחה
 את פורץ שהוא תוך לתעלה, הבניין
המנעול. על בידיה האחורית הדלת

 היו ובמועדון רוסו בקאזה בקאזינו,
נספו. איש 16 איש. 500 שעה אותה
 מחוץ שהה דה־פריז ופי

 אנשיו על־ידי כשהוזעק לאמסטרדאם.
המום. היה הביתה לחזור

 האיש כי מספר, נרי מוישה
 שעלה חייו מיפעל על בכה לא

לו: הציק אחד דכר באש.
 אי^ו ז 6 שנהרגו מזה הרוס היה הוא

 כל באש, שעלו המיליונים כל
 אותו. עניינו לא שלו, אוצרות״האמנות

 האיש שאולי־אולי אפשרות חיפש הוא
 ישראלי. ולא יהודי לא שהוא עליו עבד
 לעולל יכול שישראלי האמין לא הוא
אותו. שבר ממש זה כזה. דבר לו

 .אתה לי: ואמר חזר הזמן כל הוא
 שהוא בטוח אתה משלנו, שהוא בטוח

 שהאיש לו כשאמרתי גם ישראלי?"
 קיווה עדיץ הוא ישראלי, עבריין הוא

בישראלי. מדובר שלא
 כעבור המישטרה תפסה לן יוסף את
 עם אמסטרדאם, שליד בהארלם, שעה
 קשורים היו שלא אנשים, שני עוד

 מיקרי באורח נעצרו הם בשריפה.
עבירת־חנייה. בגלל

 כלום. נשאר לא רוסו מקאזה
 שריפת בעיקבות נשרף המקום

 היחיד שהמקום זה הכי־מוזר הקאזינו.
 נהגתי- שאני החדר היה נשרף שלא
 במועדון. מופעים כשהיינו בו, לגור

נוי. משה של דבריו כאן עד
 לבנות דה־פריז ופי מתכוון כיום

 אמר הוא רוסו. קאזה את מחדש
 מעדיף היה עצמו הוא כי נוי, למשה
 ולהפליג מאוניותיו אחת על לעלות
ה אך בעולם,  מוסד הוא רוסו קאז

 יופ לו אמר נוי, לדיברי באמסטרדאם.
 1 מפעילים ומישרד־התיירות העירייה כי

י מחדש. המקום את לפתוח לחץ עליו
 לבנות עומד הוא הקאזינו במקום

להשכרה. דירות
 ' שעבר הישראלי העבריין לן, יוסף

 ד״ר אצל קיצור־מעיים ניתוח פעם
 סורוקה בבית־חולים חרוזי אילן

למישפטו. ממתין בבאר־שבע,
 גוברת נד, מספר באמסטרדאם,

 מישטרת־ישראל, על ההתמרמרות
 לאירופה, ישראלים עבריינים המגרשת

 ביב־שופכץ. היבשת היתה כאילו
 שעות כי הוא הפרשה בכל המוזר

 רוסו בקאזה השריפה לפני אחדות
 של שיגרתית בדיקה בו נערכה

 שמצאו אמסטרדאם, של מכבי־האש
בטיחותית. מבחינה כשר המקום את

■ ישי שרית
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