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 תיכונית ומעלה,בעל-השכלה 25 בגיל צעיר,
 עצמאי להיות יומרה ובעל מוכשר ועל־תיכונית,

 הביטוח, למשק הדרך לפניך פתוחה
מרץ. מלאי חדשים לכוחות הזקוק

 בישראל, הגדולה "הסנה״חברת-הביטוח
 הביטוח, ענפי בכל העוטקת

 בחיים. ההצלחה בדרך להצעידך מוכנה
 הראשק הצעד את אתה עשה

קדימה אותך נצעיד אנו

 אביב תל 805 של"הסנה״ת.ד. ההדרכה למנהל פנה
חייך. קורות קיצור לנו והמצא
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— כתובת שינוי
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע
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ם ורן, שמוני  לכבוד לעולם. מסביב יום ב
 ג. ס. ידוע, אמריקאי סופר עומד היובל,
 ל־ ,שבועות כשלושה בעוד לצאת, פרלמן,
 באותו בדיוק — המפורסם המסע שיחזור
הש בהם תחבורה אמצעי ובאותם מסלול
נמנעים. בלתי משניים לבד עצמו, פוג תמש

 פרלמן מטוס. לא אף - ופיל סוס
 הקולנועית הגירסה את שכתב הסופר הוא

ב זה. בשם לסרט ורן׳ ז׳ול של לסיפרו
 דייוויד של ובכיכובו סוד מייק של בימויו

ב להשתמש פרלמן יוכל כתוצאה, ניבן.
ב בסרט, ניבן חבש אותה במיגבעת מסעו
 דרך שבמקום אלא לבומביי. סואץ בין קטע

 פרלמן ייאלץ וניבן, פוג כמו סואץ, תעלת
ו חיפה איטליה, בארי, דרך הקפה לעשות
לבומביי. בדרכו אילת,

 קל- בומביי, אילת, דרך מלונדון במסעו
 סאן־פראגציס־ יוקוהאמה, הונג־קונג, קוטה,

 פרל- ישתמש ללונדון, וחזרה ניו־יורק קו,
באמצ או פיל סוס, ברכבת, קטע, בכל מן,
 מובן פוג. של לרשותו שעמדו האחרים עים

 ״אחרי לשדה־תעופה. אפילו יקרב לא שהוא
ב להספיק רוצה ״אני השבוע, אמר הכל,״

 לא מטוסים, עם אתחיל אם יום. שמונים
.״160ב־ אגמור

 פרלמן, חתיכה. פספורטו, במקום
 בזמנו כבר שהספיק ותיק, מסעות חובב

ברומניה, דראקולה של מעונו את לגלות

פרלמן סופר
נזצויינים עסקים

 אי־ ייצא הנואו־מאו, מרד בעת בקניה והיה
ב בלונדון, הרפורמה ממועדון לדרכו פוא

 יותר מאוחר שעה רבע — בבוקר תשע
 בלוח־ שינויים עקב ורן, ז׳ול של מגיבורו

לצרפת. המעבורת של ההפלגות
 פס־ על־ידי במקום מלווה, יהיה הוא
 בשם חתיכה על־ידי לטוב, הזכור פורטו
 ״אילו מזכירתו. אלא שאינה בייקר, דיאנה

 היום,״ סיפורו את כותב היה ורן ז׳ול
 עיתונאים, בפני מהמקור הסטייה על התנצל
 עדיפה שמזכירתי איתי מסכים היה ״הוא

פספורטו.״ על
 את לבלות במקום מהמקור: אחר הבדל

 פרל־ יתקתק קלפים, במישחק כפוג, זמנו,
 בניו־יורקר שוטף לפירסום קורותיו את מן

 בספר, תפורסמנה אלו כתבות האמריקאי.
המאה. יובל לכבוד הבאה, בשנה

חטי סצינת את בהודו ישחזר גם פרלמן
לקור מוקרבת להיות שעמדה האלמנה, פת
 של רב קהל בוחן עדיין זה וברגע בן,

הכבוד. על הנלחמות יפהפיות, מועמדות
 עוררה המסע תוכנית מצחיק. יהיה

ב ספנות־הנוסעים בחוגי רוח־חיים קצת
 הגדלת לשם בו להיעזר המקווים עולם,
 לתקופה גם ולוא באוניות, הנוסעים מספר
ב אלה בימים קיים פחות לא עניין קצרה.

העו העולם, בבירות סוכני־הימורים קרב
 התערבויות בקבלת מצויינים עסקים שים
במשימתו. פרלמן יצליח אכן אם

 הנכבדים חבריו הם ששותקים, היחידים
 99 שלפני המפורסם, הרפורמה מועדון של

אבותי שערכו ההתערבות, זו היתד, שנה
 כולו. המסע את שיזמה פוג, פיליאס עם הם

 מתעתד אני צאתי, לאחר יום ״שמונים
 בשעה הרפורמה, במועדון שוב להתייצב

 פוג, כמו בדיוק ולהכריז, בבוקר, תשע
 פרל- השבוע הכריז רבותי,׳״ הנני, ,הנה
 מישהו שם שיימצא רק מקווה ״אני מן.

 אם מאוד מצחיק יהיה זה פני. את לקבל
לא.״

1745 הזה העולם


