
מחומשת אהבה גירתה הזה העולם וחקיות
בלבד. ימים לעשרה ויקטוריה

המעצר? תקופת בתום יקרה מה
סבירות: אפשרויות כמה קיימות

 אינה כי להוכיח תצליח שהחשודה 6
המעצר. מן תשוחרר בפרשה, מעורבת

חו בחקירה, תישבר צדוק שויקטוריה •
באשמה. דה

ב תכחיש פעולה, לשתף תסרב שהיא •
לה. המיוחסת החמורה האשמה את תוקף

 שחוקריה בפח ליפול עלולה היא אולם
 בשלב כבר כי לה. לטמון עשויים המנוסים

ה חומר מצוי המשטרה, חוקרי לדברי זה,
ב שנערך בחיפוש בדין: להרשיעה עשוי

 רעל של קטנה כמות החוקרים גילו בגדיה
 היא השאלה פוספאט. טאליום מסוג עכברים

 להוכיח המשטרה תצליח מידה באיזו כמובן
לר כדי זה בחומר השתמשה ויקטוריה כי

ידידה. את צוח

 לכתב ידוע תל־אביבי קלפן השבוע סיפר
 רותי, את פעם תפסה ״ויקי הזה: העולם
 היא עפי, את תעזוב לא שאם עליה איימה
העיניים.״ את לה תוציא
להי הוסיף עפי הועילו. לא האיומים אבל

 שהמשיך למרות החדשה, אהובתו עם פגש
 בציבור, הידועה ויקטוריה. של בביתה לחיות

 יריבתה בפני התחננה בה, בערה שקינאתה
הס ויפה,״ צעירה בחורה ״את לעפי. שתניח

ותש אחר, מישהו לך ״תתפסי לרותי, ׳,בירי
 אחד ואף זקנה כבר אני בשבילי. אותו אירי

 לא התחנונים גם אבל עלי.״ מסתכל לא
 על לדבר עתה, ניסתה, ויקטוריה הועילו.

 אותה שישא עליו השפיעה ידידה, של ליבו
לשווא. אך לאשר״

ל רתוק עפי היד, האחרונים בשבועות
מופ במסירות בו טיפלה וויקטוריה מיטתו,

 היא כי לבקרו, שבאו לידידים הוכיחה תית׳
ואוהבת. נאמנה אשד,

 ויקטוריה אחת: אפשרות עוד קיימת אולם
עכב רעל לידידה נתנה שהיא תודה צדוק
 קץ לשים התכוונה שלא להגנתה תטען רים׳

לחייו.
★ ★ ★

החוב פרעון
סף ף פי ו  הנאש־ של המנוח ידידה ),44( ע
 הסיבה באחרונה. איתר, מסוכסך היה מת, ׳

גרושה, ),30(מנחם (״באבו״) רותי לסיכסוך:

 בעל ),45( בלבול סלים השבוע הסביר
 עפי את המכיר רענן, ברחוב קלפים מועדון

 הרעל, את לו נתנה ויקי ״אם מעיראק: עוד
 ולא יחלה, שהוא כדי רק זאת עשתה היא
 רותי. עם ולהיפגש הבית את לעזוב יוכל
 בו מטפלת שהיא לכולנו להוכיח רצתה היא
 טובה אשד, להיות יכולה ושהיא שצריך, כמו

 בלבול של שגירסתו מאוד יתכן ונאמנה.״
האפש מניעיה את חושפת הבול, אל קולעת

ויקטוריה. של ריים
כדי עכברים לרעל נזקקת היתד, לא ויקי
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 הכיר עפי התימנים. בכרם המתגוררת ספרית

 (״אב־ אברהם של הקלפים במועדון רותי את
 מבאיו היה הוא אלנבי. ברחוב גפן רמלה״)

 שטפה. רצפותיו שאת המועדון, של הקבועים
השחר הצעירה בחברת לבלות הירבה עפי

ויקטוריה. של קינאתה את בכך עורר חורת,

 טוען ומסירותה, נאמנותה מידת את להוכיח
 בסך חובו, את עפי פרע אלמלא בלבול,
 כהלוואה, ממנה שקיבל ל״י, אלפים עשרת
קל במשחקי כספו כל את שהפסיד לאחר
 לא כסף, לה חייב שהיה זמן כל כי פים.

אבל אותה. ינטוש עפי כי ויקטוריה חששה

 לפרוע עפי הצליח האחרונים בימים דווקא
 של חששותיה את עורר החוב, מרבית את

לאנחות. אותה לנטוש עומד הוא כי ויקי
ב אולטימטום מנחם רותי הציגה בינתיים

 כדי תוך ויקטוריה. או היא, או עסי: פני
עם רומן לנהל כדי הזמן את ניצלה כך

 גפן אברמלה הקלפים מועדון של בעליו
עפי. את הכירה שבמועדונו ),55(

 השנים כל היתד, לא ויקטוריה גם אבל
מ שנפרדה אחרי גבול• ללא לידידה נאמנה
הנמ בנות, שתי ילדה שלו הערבי, בעלה
 עפי, יוסף את הכירה בירדן, כיום צאות
 בחברת פעמים מספר בו בגדה עימו, חיתה
 נשוי ),50( דנה (״סוסו״) יוסף הטוב ידידו
לילדים. ואב

 חבר ״הייתי דנה: יוסף השבוע הסביר
 כשהם זמן, כמה לפני וויקי. עפי של טוב
 עם קצת התעסקתי ביניהם, מסוכסכים היו

 גם כך. על יודעים שלי החברים כל ויקי.
 בחברת לבלות הרבה דנה יודעת.״ אשתי
 שתי של בחברתן לבלות לפעמים יצא ויקי,

והמאהבת. החוקית נשותיו:
דם נקמת★ ★ ★

סו, ך* א ו הו  ב־ הקרוב ידידם ספק בלי ש
 שחלה סבור והמנוח, הנאשמת של יותר ^
שב מיסתורין, ואפופת טראגית טעות כאן

 מסרב הוא מותו. את עפי מצא עקבותיה
בדבר. ויקי של שידה להאמין
 אדם על להצביע מתקשה הוא שני מצד

 עפי. של למותו לגרום היה שעשוי אחר
 הסביר החברים,״ כל על אהוד היה ״הוא

 להאמין לי קשה אויבים. לו היו ״ולא סוסו,
אותו.״ רצח שמישהו
 נראה אולם במעצר, ויקי יושבת בינתיים

נג שאין למסקנה יגיעו חוקריה אם שאפילו
 לא בדין, להרשיעה העשוייה ראייה שום דה

 כי העגומה. הפרשה של סופה זה יהיה
ב בקביעות המבקרים עפי, יוסף של חבריו

 לגלות נשבעו תל־אביב, של הקלפים מועדוני
 יגלוהי כי הבטיחו הם מה. ויהי רוצחו את
נקמתו. את לנקום יהססו ולא

= המועדון בעל
לבילוי. וחבריהם, עפי ויקי, להיפגש נהגו


