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ילה במרתף הכספות של בנק הוגצ'ר שומר הל של ג'וזף גורנמן, בחייוזה היה עוד לילה רגיל 

הוא   .הוא ירד במדרגות והגיע לפקיד שהכיר אותו ונתן לו לעבור ,כמו בכל לילה .סיטי

  .האיר הקטן שלוהפנס שרק  ,המשיך במסדרון החשוך

 , הוא לא פחד. למרות כל הסיפורים 

 .וחוץ מזה הוא לא האמין באגדות שנה 40הוא עבד שם כבר 

לפני שהוא  .ליד המרתףהוא גר לבד בדירה קטנה  .ישר נכנס למיטההוא  ,הגיע לביתוכש 

קודמו  .שנה 40קרה בדיוק לפני זה  .ל האגדות שמספרים על המרתףשב קצת ענרדם הוא ח

 בערך שעה .הוא אמר שלום לפקיד ונכנס למרתף ,הגיע לעבודתו כמו בכל לילהבתפקיד 

אבל עד  ,והוא נכנס למרתף הבין שמשהו קרה לו הפקיד אחרי שהשומר היה אמור לצאת

  .מבפנים ציוצים חלשיםהפקיד אמר שהוא שמע  .היום לא מצאו אותו

  .וזף היה היחיד שהסכים להחליף את השומרג' 

וזקן מדי  60בדרך הוא חשב על זה שהוא כבר בן  ,הוא קם והלך לעבודתובערב  20:00ב

 ,תיזהר"  אמר הפקיד  ",שלום ג'וזף" .ו הוא ירד במדרגותהגיע לעבודתכש .לעבודה הזאת

אבל  ,פריל היה היום שבו קודמו בתפקיד נעלםבא 18ה .ג'וזף הבין  ".באפריל 18היום ה

ג'וזף לא ידע הרבה על  השנים האחרונות. 40באפריל במשך  18כל בהפקיד אמר לו את זה 

ם אחד ולא היה יוהיה שם מאז שג'וזף זוכר את עצמו  הוא היה נראה זקן מאוד והוא .הפקיד

 ...ג'וזף חשב שהוא גר שם  .שג'וזף הגיע והוא לא היה שם

 

 

 



 

 ERTמשרדי חברת האריה בנייני 

בעל מבנה אדם , אמר יורגן קינג מנכ"ל חברת האריה נחנו צריכים להרוס את המקום הזה""א

אף אחד לא מוכן ו אנחנו לא מפיקים ממנו רווחים" קן צרפתי.גבות עבות וז ,גוף מוצק

 ".בגלל אגדות מטומטמות להשתמש בכסף הזה

במשך הזמן  ,תחיל את הקריירה העסקית שלו עם חברה כושלת בשם קינג עסקיםהיורגן  

  .יביניהם בנק הוגצ'ר סיט ,הוא התחיל להשיג כסף וקנה חברות רבות

אמר ג'ון  "הוא שם מימי הבינייםי, הוא נכס היסטור ,אנחנו לא יכולים להרוס את המרתף"

אם יש משהו שיורגן למד במהלך הקריירה שלו  .אדם גבוה בעל ארשת פנים חמורה, לסקורפ

 ".הישיבה נגמרה .אנחנו הורסים את המרתף"מעצמו. לא להקשיב לאף אחד חוץ זה 

 

 המרתף

 ,מול דלת הברזל הכבדה שחסמה את הכניסה לחדר הכספות זף עמד באמצע המרתףוג'

אבל הוא מיד התעשת ...  הוא אף פעם לא היה בפנים והוא באמת היה זקוק לקצת כסף

שמע קולות מוזרים כל לא ג'וזף  מהלך כל שנות עבודתוב .פתאום הוא עצר .ך ללכתוהמשי

 פתאום .חליט להתעלם והמשיך ללכתה זףוג' .חתיכת ברזלזה נשמע כמו חתול ששורט  ,כך

 . כעבור זמן מה ג'וזף היה אמור לצאת !זה קול של ציוצים ,הרעש .הוא הבין

 ...קרה אבל הוא כבר ידע מה, פקיד הבין שמשהו קרהה 

 


