
הדיקן עד

המישפחה״. כ״ידיד המוגדר משה, אבי
 המיסתורית הדמות הוא )47( אבי

 עבורה היה אורלי, לדיברי בפרשה.
 תקופה במשך ״אורים־ותומים״ פעם

והשתנה. חלה אחר־כך אבל מסויימת,
 כי הסברה עולה שונים מרמזים

 יותר היו משה ואבי אורלי בין היחסים
ה הפרש־הגילים למרות מאפלטוניים,

הכחי עצמה אורלי השניים. בין גדול
 לה התגלה כי ואמרה בעדותה, זאת שה

 אחרי רק בה חושק ש״ידיד־המישפחה״
בתחנת- האיש לה אמר כאשר מעצרה,

 לארצות־ חזר כאשר התכופות. עותיו
 אדם אליו התקשר בינואר, הברית
 אבי של ידיד כ״רפי", עצמו את והציג
 סוסטר עם פגישה קבע רפי משה.

בניריורק. ישראלית במיסעדה
יש המון בה שאוכלים מיסעדה ״זו

 סחוג,״ שם אכלתי בעצמי אני ראלים,
 קטן. שולחן ליד ישבו הם סוסטר. העיד

 נשמע לא הוא הרב־בריח, על ״דיברנו
 ואז בנימוס, לי הקשיב אבל מעוניין,

 אמר הוא הסמים. נושא את העלה הוא
לישראל, חבילה שתיקח רוצה ,אני לי:

דניאל הכיר לולא כי לשער ש ^
 לא הצברית, כהן אורלי את סוסטר

 קוקאין בהברחת מעולם מסתבך היה
 לשבע השבוע נידון היה ולא לישראל,

שנות־מאסר.
 התינוק, פני בעל נמוך־הקומה, דני,

 את וסיים גדל שם בניו־יורק. נולד
 מאסטר. בתואר באוניברסיטה לימודיו
 מינהלי כסגן־דיקן עבודה מצא אחר־כך

לרפואה. פקולטה של
 אחד מפי סוסטר שמע 1981 ב־

 צברית צעירה על ישראלי, מתלמידיו,
 לסגן־ הציע התלמיד לניו־יורק. שבאה
 הנאה, הצעירה את לו להכיר הדיקן
 כך, הסכים. וסוסטר כהן, אורלי

 חייהם המשך נקבע עיוורת, בפגישה
השניים. של

 קצר. היה ביניהם שהתפתח הרומאן
 בארץ ונשארה לישראל, חזרה אורלי
שנרקם הקשר אבל ממושך. זמן במשך

 לאורלי במיכתבים. נמשך סוסטר עם
 הצבועים התלתלים בעלת התמירה,

 בישראל, אחר חבר בינתיים היה בלונד,
הקאק. אליהו(״ניקו״)

 הוריה הרוסה, ממישפחה באה אורלי
 והיא קטנה, ילדה היתה כאשר נפרדו

 אחיות שתי עם יחד אביה אצל נשארה
 גופני, אימון למדה היא ממנה. צעירות
להתעמלות. כמורה ועבדה
 בארצות- לביקור חזרה 1983ב־

 דני. עם הקשר את וחידשה הברית,
 כמה ואחרי רציני, הקשר היה הפעם

להתחתן. החליטו חודשים

 הלוואה ^
ומדיבה

 ל־ השניים באו 1984 אוגוסט ^
במלון חתונתם את וערכו ישראל, ^

מאהבה־לשעבר. עם יחסים מקיימת
 מאורלי וביקש לעזוב החליט ניקו
 את לה יחזיר כי לה אמר הוא הלוואה.

 לה יתן ואף אחדים, ימים תוך הכסף
 התפתתה אורלי כריבית. קטן סכום

 בעלה. מחסכונות דולר 6500 לו ונתנה
והסתלק. הכסף את נטל ניקו

 בין גדולה למריבה הביאה זו הלוואה
 ביניהם. היחסים את ועירערה בני״הזוג,

 לרבוץ התחילה אורלי של עקרותה גם
 התאמצה אורלי כבד. כצל השניים על

 הצליחה. ולא להריון, להיכנס מאוד
 לתיקון ניתוח על המליצו הרופאים

המצב.
 ודני אורלי באו השנה בינואר
 היה אורלי של שאביה מכיוון לישראל,

 בדירתו להתגורר עברו הם חולה.
 בעל הוא אורלי של אביה ברמת־גן.

וממתקים. לגרעינים קיוסק
את דני הכיר זה, קיוסק ליד שם,

נגמר!״ זה מזה! ,תשכחי

פוסטר אורלי נאשמת
בך!״ לגעת ויכולתי ,הלוואי

!וקוקאין

 באילת, בילו ירח־הדבש את דיפלומט.
 היא עבדה. לא ״אשתי סונסטה. במלון
 תאונת־דרכים לי היתה 1985ב־ למדה.

 חודשים. כמה במשך עבדתי ולא
 דולר 100 בסך מהביטוח, כסף קיבלתי
 לחסכונות לפנות ונאלצתי בשבוע,

 הטבעת יקרה, היתה חתונתי שלי.
 והנסיעות יקרה, היתה לאשתי שקניתי
 סוסטר הסביר יקרות," היו לישראל
בבית־המישפט. בעדותו

 על חושב דני החל תקופה באותה
קש את מנתק והחל מישרתו החלפת

לדב חשב, הוא האוניברסיטה. עם ריו
 לרפואה מישלוודסטודנטים על ריו,

 לישראל, עבד שבה מהאוניברסיטה
 על חשב גם הוא כאן. להשתלמות

שונים. פרטיים עסקים
 שאורלי אחרי החמיר, הכספי המצב !
 מחסכונותיהם נכבד סכום הילוותה !

 בארצות־ לבקרם שבא ניקו, לידידה
הברית.
 ושאל מהולנד, לאורלי טילפן ניקו

 כמה במשך בביתם להתארח יוכל אם
 אורלי לניו־יורק. יבוא כאשר ימים,

 בבית- והתארח ניקו הגיע ואז הסכימה,
הזוג.

 החל שסוסטר עד רב זמן עבר לא
שהיא חשד הוא לאורלי. מקנא

 לגעת יכול שהייתי ״הלוואי המישטרה:
רד!״

 פגים
נחמדות

 לפניי אותו ״הציגו פוסטר: יפר ךץ
 משהו קרוב, או כידיד־המישפחה ^
אורלי.״ של דוד כמו

 וסוסטר בידידות, שוחחו השניים
 שיכול מכשיר בישראל גילה כי סיפר

 אותו שייבא למי כסף הרבה להכניס
לארצות־הברית.

 פרנסה אחרי חיפושיו במיסגרת
 את בישראל סוסטר גילה חדשה,

 היה הוא רב־בריח. של מנעול־הרכב
 גדול עתיד יש זה למכשיר כי בטוח

 על פרטים אסף הוא בארצות־הברית.
 וחומר דוגמה עימו ולקח המכשיר,

 ואמר מעוניין, נשמע משה אבי כתוב.
 שיהיה בארצות־הברית, ידיד לו שיש
 ולעזור לעסק להיכנס מוכן אולי

 מיספר־ את רשם סגן־הדיקן במימון.
 אותו ומסר נייר, פיסת על שלו הטלפון

משה. לאבי
 לארצות־הברית וחזר נסע סוסטר

 חודשים, מיספר במשך פעמים שלוש
נסי־ למרות חשד, כל עורר לא הוא אך

 ידע הוא לך.׳ אשלם ואני משה, לאבי
כספיות. בעיות לי שיש

 סמים. על מדבר הוא למה ״שאלתי
 אבל סוחר־סמים, לא שאני לו אמרתי

 עד ולחץ, לחץ הוא התעקש. הוא
 ,יש לי: אמר הוא העניין. את לי שמכר

 בעיה לך תהיה לא נחמדות, פנים לך
 הצליח לא הוא בנמל־התעופה.׳ לעבור

 לו אמרתי ערב. באותו אותי לשכנע
 5000 לי הבטיח הוא כך. על שאחשוב

 בלתי־ הייתי כמה לראות אפשר דולר.
 ממנו ביקשתי לא שאפילו מנוסה,

 כבר הוא הבאה בפעם כרטיס־טיסה.
 חכם הייתי כי הכרטיס, את לי קנה

יותר."
 היה לא הצעיר האמריקאי כי נראה

בס למסחר מיקצועו הסבת עם שלם
 ברב־ להתעניין המשיך הוא מים.

 הישראלי המכשיר כי וגילה בריח,
 המשווקות למכוניות מתאים אינו

 גדול לא שינוי על־ידי אבל באמריקה,
 שהוא אחיו, להן. להתאימו אפשר

 השינוי את לעשות לו עזר מהנדס,
 תיקווה מלא היה וסוסטר במכשיר,

שלו. החדש העסק לעתיד באשר
 שאהיה לי אמר טויוטה ״סוכן
 בבית־ סיפר לילה,״ תוך מיליונר

)40 בעמוד (המשך

אל את הביא מה  סגן־דיקן שהוא סוסנור, דני
קוקאין ק״ג שני להבריח באוניברסיטה(מימין).
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