
 נוהרים כשכולם והכיתה, השכונה למרכז
 הג׳ינג׳י החתול אכן, האריה. את לראות

הפופולאריות. במעלות ועלה הלו
 בעליה נתגלה כאשר נסתיימה השמחה

 בן תאילנדי קאן דו תאי — הכפירה של
 מאלף שהפך לפילוסופיה ■רופיסור ,3צ

 את תאי השאיר רביעי יום באותו חיות.
ל ספורות לדקות יצא במכוניתו, הכפירה
המכו שהפספוסה, שיער לא הוא ענייניו.

לחופש. תזנק מאיר, גולדה נה
 את שהביאה לחיות, אהבתו זו היתר.

 היה הוא הראשון. במקום לישראל תאי
 משפחתו כל כאשר בתאילנד ילד עדיין

ש הפיכה נסיון בעיקבות להורג, הוצאה
מש ידידי על־ידי בחשאי אומץ הוא נכשל•
 ושם יותר, מאוחר לאוסטריה הוברח פחה׳
לפילוסופיה, ד״ר תואר שהוציא לאחר גדל.

ק -  יותר *אוחו־ ר
מחזיק שהוא גירה

ב ש תו ב אריה ממ
 לדרום- יצא זה, לא שזה למסקנה הגיע

 חיות. איליף לומד והחל אפריקה
★ ★ ★

כ- עבד שם באיטליה, *יקירקם
לפילו הדוקטור פגש אריות, מאלף 4

מ כתוצאה שלו. הראשון בישראלי סופיה
 שראה לפני עוד בישראל התאהב סיפוריו

ארצה. הגיע שעברה בשנה אותה.
 לידידה הפך מהישראליות, התפעל הוא

פקל. נועה לציור המורה מהן, אחת של
 חוסר היתר, למד, שאותה אחת עובדה אך

ב במקצועו תעסוקה למצוא האפשרות
 מוכרחים ונועה תאי — התוצאה ארץ.

הוצאו את לכסות אחרות דרכים למצוא
 כולל היומי שתפריטה הכפירה, של תיה

 בלית ביצים. 30ו־ מעוקר חלב בקבוקי 14
 מאפשרים לרחוב, השלושה יוצאים ברירה,
 תמורת גולדה עם להצטלם אורח לעוברי

 תמורת איתה, להשתעשע או ל״י, עשר
דקות. לחמש ל״י חמש

יע זכו הזה, התעריפים בלוח בהתחשב
 גולדה עם שהשתעשעו גלרטר, ואורלי קב

יקרה. חנוכה במתנת תמימים, יומיים
הנווא׳ הטווו

ומלאת אימתנית — ללביאה

 כיצד לראות ניתן היום כבר 0
 תהפוך כאשר הכפירה תיראה

טרפה. על לזינוק מוכנה הוד,

^ 1 1 ח 1 ו ו ל ו ך בלתי עדיין היא בינתיים, ר
תישאר וכזו — מסוכנת •י* יי■

לחיית־שעשועים. להפכה לאלפה, מתכנן שבעליה מאחר כנראה,

1111¥$*1 1 1 המשטרה, לתחנת האובדת הכפירה הובאה כאשר 1
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 )וך0לנ 'היא נולדה את להרגיז היחידה י הדרן משמאל: מסוד. טיפול לנורה העניקה מצב,
מרחק. לשמור העדיפו דומה נסיון שעברו אחרים בעליה. שמדגים כפי רגלה, כף את

תקינים. יחסים התפתחו השתיים בין הכפירה. בבית לביקור הביא אותה יעקב, של חתולתו
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