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 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא
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 פחות ישבו הם זה. עם זה התרועעו
של עורכי־הדין כאשר שנים, משלוש

 לגרשם ובתמורה לשחררם, ביקשו הם
לחדל.

 כמה של בהברל שוחררו השניים
 שהמישטרה אחרי ללונדון, ונסעו ימים

כבוד. אחר המטוס על אותם העלתה
 השניים התערו קצר פרק־זמן בתוך

 בלונדון. העבריינים קהילת בחיי היטב
 הפעילו תחנות־סמים, על השתלטו הם

 ישראליים עסקים בעלי על פרוטקשן
שם. הישראלי בעולם־הפשע ושלטו
 אשתו שץ, אחת: בדירה התגוררו הם

אנג׳ל. ושמעיה רחל
 ביניהם חל וחצי שנה כעבור אך
 נשאר שץ ארצה. חזר שמעיה קרע.

 מתגורר כשהוא שנתפס עד בלונדון,
 - בחי־ נמלט. ישראלי עבריין של בביתו

 בארון נמצא העבריין של בביתו פוש
 המישטרה רישיון. בלי שץ, של אקדחו

חוד תוך לגרשו החליטה הבריטית
 בחודשי- שהיתה רחל, אשתו, שיים.
 וילדה ארצה, חזרה מתקדמים, הריון
היחיד. בנם את כאן.

ללונדון, לחזור ניסתה הלידה אחרי
 לנמל- נסע שץ להיכנס. הורשתה ולא

 לא דבר אך השוטרים, עם רב התעופה,
להיכנס. הורשתה לא אשתו — לו עזר

 היישר נסע לגרמניה, גורש הוא
 בחיי־ היטב התערה שם לפרנקפורט,

 של רצח בפרשת שהסתבך ער הפשע,
ישראלי. סוחר־סמים

 מוכנים אינם עדיין בארץ חבריו
 ניסה ששץ העובדה עם להשלים
 דאווין לעשות ניסה ״הוא להתאבד.
 או אומרים, הם לארץ,״ אותו שיגרשו

 ביקורים, לו אין שלו, בארץ לא ״הוא
ללחץ." נכנס

 יפה־תואר, כגבר אותו מתארים הם
 על חוזרת ,חזק׳ המילה שרירי. גבוה,
ושוב. שוב בפיהם עצמה

 בצעירותה. מתה מספרים, הם אמו,
 חי היקה אביו מאוד. עליו השפיע מותה

 אז רק ׳.50 גיל עד בארצות״הברית
 הוא ואחיו. שץ נולדו וכאן ארצה, עלה

טובה. ממישפחה טוב, מבית בא
 בסיפורים להפליג אוהבים חבריו

 מעשי־השוד בכל מעורב היה הוא איך
 של הכספות שוד במדינה: הגדולים

 המינז־ שוד ברמת־גן, בנק־דיסקונט
 איך מספרים הם המוסיאון. ושוד רים

 ושוקי אלכם התאומים את סיבך
 שלל להחביא להם כשנתן ויינגרטן,

שבבעלותם. נחמני במלון שוד של
 ביותר חבריו על האהוב הסיפור אך

 דיסקונט בנק את שץ שדד איך הוא
 על רכוב כשהוא המכבי, יהודה ברחוב

 פלדמן, אשר חברו עם ביחד אופניים,
 עם באו ״הם דתי: בינתיים שנהיה

 שדדו, בפינה, אותם החנו האופניים,
 אף האופניים. על רכבו השלל עם ויחד
 בשוד שנתפסו עד אותם, תפס לא אחד
 יכין בבניין באיבן־גבירול, הבנק של
 היו לא אם מיניסטור. לונדון ליד

 היו לא ההוא, השוד על אותם תופסים
 ביהודה שדדו שהם פעם אף יודעים
אופניים!" על רכובים המכבי,

 1־ מפי שץ, כינויו, את קיבל פלום
 ראשי־תיבות הן שץ האותיות החברים.

 לו, ניתן זה כינויו ,שליח־ציבור׳. של
 עושה היה דרכו שבתחילת מכיוון

 אחד למשל, כך, הציבור. למען עבירות
 בליל־ פרץ שהוא היה עליו הסיפורים

 ללבוש כדי רק למצקין, אחד שבת
 נימנו שעימם חבריו, חדשה. חליפה

 מירון הקול ואיש זילבר אריאל הזמר
 צפון־תל־ ילרי־שמנת כולם רכטמן,

 לכיכר בא שהוא זוכרים אביביים,
 חבורת של המיפגש למקום מילאנו,

 מצקין ״חברה, להם! ואמר קריסטל,
תתלבשו.״ פתוח,

 אמר: מילדות אותו שמכיר ידיד
 שץ לדעתי אבל פסיכולוג, לא ״אני
 חזק. שהוא להוכיח הזמן כל חייב היה

 תמיד אני משהו.׳ לו חסר היה כנראה
 אני בסדר. לא אצלו שמשהו ראיתי
 ההתמודדות מועד שכשהגיע חושב

 שלו, הפוזות עם גמר שץ האמיתית,
 בשביל החבר׳ה מסביב היו וכשלא
 פשוט הוא דאווינים, עליהם לעשות
 חלש. להיות לעצמו וחירשה נשבר,

 בבריאות לו לעלות יכול שזה רק חבל
 שכל־כך שלו, החיצונית בהופעה שלו,

שלו.״ בחיים — והכי־גרוע לו, חשובה
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