
לאוץ בשובו נעצר - באנגליה מיליונר שהנו התראביבי הצעיד וולף, סמי

י הדרו תחילת
 ,17 בת אז שהיתה קיקי, ביום־חתונתם.

מבע נישואים, שמת שלוש אחרי דרשה
ולבנם. לה לחודש, מזונות לירות 5000 לה

 מטוס בכבש שירד הצעיר זוג 1■
 נן־ בנמל־התעופה שנחת אל־על, ן |

 כמו ניראה האחרון, השישי ביום גורמן
 אולי לארץ. המגיע אחר זוג־תיירים כל

 מיתה הצעירה בלבד: קטנים בהבדלים
 דוגמנית, כשל גוף בעלת גבוהה, בחורה

 האחרונה הצעקה במיטב ולבושה יפהפייה
 במיק־ ממנה נמוך היה הגבר לונדון. של
ה הסבלים שאף בחליפה לבוש אך צת,

 אצל נתפרה כי מייד הבחינו בלוד גרמים
אצ ועל יקרה עניבה ענוב מעולה, חייט

 משובצות גדולות טבעות שתי בעותיו
אמיתיות. אבנים
 לביקורת־הדרכו־ הזוג שהגיע ברגע אך

הנו תשומודלב את מושך החל בלוד, נים
 חזותם. בגלל רק ולא בנמל־התעופה, כחים

 אליהם התקרבו גבוהים שוטרים ארבעה
הצ מן כליל בהתעלמם הגבר, את ותפסו
במקומה. נדהמת שקפאה עירה,

 עזרו לא עצור.״ אתה וולף, ״שמואל
 דימעותיה עזרו ולא הצעיר, של מחאותיו

ה איתו. שהגיעה היפהפייה הצעירה של
 אותו הכניסו איתם, אותו לקחו שוטרים

 נמל- בפתח שעמדה למכונית־מישטרה
מהמקום. והסתלקו התעופה,

־ 2מ 0 , 0 0 0 —

מיליון 7ל־
ב לתחנת־המישטרה אותי קחו ד

/  בבוקר. למחרת עד ישבתי שם לוד, י /
 המעצר לבית אותי העבירו בבוקר בשבת

לשו אותי לקחו ראשון וביום באבו־כביר,
 אחר־ סיפר בתל־אביב,״ בבית־מישפט פט
 מה ידעתי ״לא וולף. (״סמי״) שמואל כך
 איתי דיבר לא אחד אף ממני. רוצים הם
 לביודהמיש־ כשהגענו רק אותי. חקר ולא
באש עצור אני כי לשופט סיפרו הם פט,
 לפוצץ העולם־התחתון אנשי שליחת מת
 פרוג ברחוב אשתי, של הוריה דירת את

כחודשיים.״ לפני בתל-אביב
 אבן- אריה התל-אביבי השלום שופט

 בקשות־ את לאשר בדרו־כלל הנוהג ארי,
לבק הפעם סירב המישטרה, של המעצר

ב וולף סמי את לשחרר הורה הוא שה.
 למישטרה להעניק הסכים אך ערבות,
שעות. 24ל- בשיחרור דחייה

בבו האחרון השני ביום היום, למחרת
 דב המחוזי השופט לפני וולף הובא קר,

 פרוג ברחוב בבית הפיצוץ עניין לווין.
התו ביטחוני. נושא המישטרה בידי הפך
 לשופט לספר סירב מזור, סנדו פקד בע,

 הנושא כי וטען וולף, מואשם במה בפומבי
 עבור לכתוב הסכים הוא ביטחוני. הוא

 דף־נייר. על פרטי-ההאשמות את השופט
להר המישטרה ניסתה שבו מסך־הסודיות

 הורה השופט לה. עזר לא השופט, את שים
 והביע יום, באותו עוד וולף את לשחרר

 המישטרה של התנהגותה על תמיהתו את
ביט אשמות לוולף ״להדביק״ הניסיון ועל

 הוא מעצרו ימי כל שמשך בעוד חוניות,
אחת. פעם אפילו נחקר לא

בלאס־ שלהס מנזסעות־הבילוי באחדהאשה עם
כשנת, לפני נקיקי, סטי נראים וגאס

לאחר־מכן אחדים חודשים בלאס־וגאס. פאלאם ציזר היקר במלון

 לפו־ ביריוניס מלונדון שלח הוא כי סמי את המישטרה האשימה
 כשהגיע בתל־אביב. פרוג ברחוב קיקי של הוריה בית את צץ

זה. חשד על המישטרה על־ידי מייד נעצר הוא לארץ, סמי

 אמר העניין,״ מה בדיוק יודע ״אני
 הנמצאת אשתי, עם סיכסוו לי ״יש וולף.

 יש לאשתי בלונדון. בדרך־כלל היא גם
בטוח הוא קרוב

 שיעשו כדי במשהו, אותי לסבך הצליח
בארץ.״ כאן צרות לי

 למישטרה נכון ההפתעה עיקר אולם
 וביום הראשון ביום ארצה, הגיעו כאשר
 בלונדון. היוצאים־לאור העיתונים השני,

 של מעצרו דבר על בהרחבה סופר שם
 כוכב־קולנוע לפחות היה כאילו וולף, סם

העיתו בצה״ל. אלוף איזה או ישראלי,
 דמות כאל וולף אל התייחסו באנגליה נים

לקוראיהם. ידועה
 מי ),20( וולף סם כי מסתבר ואומנם,

 את עזב עת — שנים ארבע לפני עד שהיה
 וולף, שמואל — לאנגליה וירד ישראל

 האנגלית בבירה היטב מוכרת דמות הוא
חוג־הסילון. אנשי ובקרב
 ארבע לפני ללונדון הגיע אשר וולף,

 אלף 20 של ירושה אז ובידו בלבד שנים
 בזמן. שנפטרה מדודה קיבל אותן לירות,

 בסדר־ מיליונר אלו ספורות שנים תוך הפך
 האנגלית, העיתונות עדות לפי בריטי. גודל
מיל 7ב־ המוערך ברכוש כיום מחזיק הוא
לירות. יון

 התכשיטים חנות ובעיקר הרכוש, לא אך
 כיכר של במרכזה וולף של המפורסמת

 כה אותו שהפכו הם בלונדון, פיקאדילי
 :דברים שני הביאו לפירסום מפורסם.

רבה, במידה התגשם אשר וולף, של חלומו

 נמאהבה אחו־כו שהתגלה מי עס יחד וקיקי, סמי ך ך■ ¥1 ה
1 - 11/1 י י 11 111-1- * י  באותו צולמה התמונה סני. הטוב ידידו קיקי, של 1י

 אחר־כך שהוביל מה שבמלון, בחדרו סני, ידידו עם אשתו־שלו את סמי תפס שבו יום
בעלה. בילויי על קיקי, של הצהרותיה בגלל כולה, לונדון את שהסעיר למישפט־גירושין
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