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 להשתיק* המאמצים כל את עשתה בחל־אביב
 מעורבת היתר, בה המבישה הפרשה את

 המכונית בעל בפאריס. שבדיה שגריר אשת
 פיצוי בתוספת חזרה מכוניתו את קיבל
בחזרה. כספו את קיבל המכונית קונה כספי.
 התחמקה לא הרם מעמדה למרות אבל

 ב־ לדין הועמדה היא מעונש. הגליף אנה
 כי התובע אותה האשים שם שטיקהולם

 המדינה. על ן קל! המיטה הגניבה עצם מלבד
 בירושלים ובוהו תוהו היה הצטדקה: אנה

 סיפוקם על באו כולם מזה חוץ .1967 ביוני
 בפני התלוננה לא אפילו ישראל וממשלת
השבדית. הממשלה

 היא במשפטה. פסק־הדין ניתן שבוע לפני
 מאסר. ימי 120 גזר־הדין: י אשמה. נמצאה

 בשבדיה כמקובל בכלא. תשב לא אנה אבל
 שהוטלו המאסר ימי תמורת את שילמה היא

עליה.

בחר־ל ישראלים
ס  פלדה סו

ח על הקר
ב בישראל יותר ידוע נוריאל אברהם

בת תושב נוריאל, השחור״. ״הנץ כינויו
 משוגע בישראל, האופנועים מלך הוא ים

 עורך היה בעבר אופנועים. ותעלולי למירוצי
ב אופנוע על אקרובטיקה תעלולי ומציג
 אופנועו מעל מרחף כשהוא בת־ים, חולות

נסיעה. כדי תוך
 לא אולם נוריאל, ריחף שוב השבוע

 הצפון. לקרחי מעל אם כי לחולות מעל
 בטרם קופנהגן, של הקרים הבקרים באחד
 למשמרתם המקומית המשטרה משמרות יצאו

 הגניב האי׳ של הקפואים האגמים פני על
 מתנוסס עליו השחור, אופנועו את נוריאל

 המבוסר, אגם שפת אל גדול, דוד מגן
ס״מ. 6כ־ של בעובי קרח של בשכבה
נורי־ הבין הקרח משטח אל שזינק לפני

השו ישראלים כולם כמעט חבריו, את אל
 שונים: תפקידים יעד להם בדנמרק, הים

 להזעיק מוכן טלפון תא ליד המתין האחד
טל־ ליד ניצב שני וכבאים; אמבולנס מיד

הקפוא האגם על נוריאל
באה שהמשטרה לפני

 על גחנו אחרים משטרה; להזעיק שני פון
מובנות. מצלמות עם שפת־האגם
מב זה היה סופית. להקפאה סיכוי

 עלולה האגם על הקרח שבבת מסוכן. צע
 ניצבים לבן אדם. רגל למידרך להישבר
 משוחרי למנוע האגם, שפת על שוטרים

 אבל הקרח. על לדרוך לנסות הרפתקות
 של במהירות פשוט: חשבון עשה נוריאל

 על לרחף שלו האופנוע יצליח קמ״ש 80
להבקיעו. מבלי הקרח

 לנוריאל גורמת היחד, בחשבון טעות
 הקרים. האגם מי אל האופנוע עם לשקוע
 מהמים יובל שנוריאל סביר היר, הסיכוי

המ גוויות של ההקפאה תאי אל הקפואים
בקופנהגן. העירוני בבית־ר,חולים תים

 נוריאל מעלות. 10 מינוס היד, הקור
 שהגיע אחרי וזינק. האופנוע את חימם

 לדהור החל קמ״ש 80 של למהירות אופנועו
האגם. פני שעל הקרח מישטח פני על

הממ התערבו האגם של השני הקצה ליד
 יצליח אם ויסקי בקבוק על לנוריאל תינים
 הבלתי קרר, כאשר חוף. אל מחוף להגיע
הפל סוס כי לדנים הוכיח ונוריאל יאומן,

 הוא הקרח, פני על לרחף מסוגל שלו דה
בלגימה. שזכה הראשון היה

ה העולם ;688 הז


