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 רה. תדי המכונה לואב, נימים אומר בו,״
רגלי־תרנגולות.״ נום אנשים רואה ״הייתי

 :יבשה בלשון נוסח התכיעה תה
בערב, 7 בשעה השבה, בינואר 17״ב־

 בתל- המרכזית בתחנה מונית הנאשם שכר
 לנסוע ראשתי, מנשה לנהג והורה אביב

 כעבור ובהרצליה. בעיר שונים למקומות
 לירות, 400 של חוב צבר שעות ארבע

 דמי- את לשלם הנהג ממנו דרש וכאשר
 בהג־המונית כסף. לו אין כי אמר הנסיעה,

 שעברה לניידת־מישטרה עזרה בבקשת פנה
במקום.

 נחמה סמ״ר על־ידי התבקש ״הנאשם
 אליה ולהילוות לניידת, להיכנס מחאגינה

 סרב הוא חקירה. לשם המשטרה לתחנת
 אקדח שלף וכתגובה ההוראה, את למלא
 כדין שלא בפגיעה ואיים בחגורתו, שהיה
הת יותר מאוחר בשלב הסמל. של בגופו
בחי אקדח־צעצוע. היה האקדח כי ברר׳
 ובביתו, הנאשם של גופו על שנערך פוש

כדו- 101 נמצאו בבת־ים, הגיבורים ברחוב

יה ה כ׳ וטוש בצרפת סכב־זמו שהפך שואלי, י [ער־שליהמת
- באקדח־ שוטר על באיום מואשם פיאר אדיח של מאהבה

מלובאווי'וי: הובי את החוק עם בהסתבנותו מאשים ו צעצוע,

ב׳ הסיס .הוני

1  מזה חי הוא שאיתה פינלנד, של מלכת־היופי קרפיסן, טולה עם רה תדי ן111011
 את גירש והוא כישוף, מלובאתיץ׳ הרבי בו הכניס לדבריו שנים. תשע 1 !1111\1 י

 במלון כיוס ועובדת יראתלשמייס חסידה הפכה האשה רצונו. נגד פניו מעל אשתו
עימו. לדבר טולה מסרבת אותו יפוצץ כי גורן הרב על שאיים אחרי ביס־המלח. עין־בוקק

 ומשגר- שונים, לכלי־נשק אמיתיים דים
 פגיעה לגרום המסוגל עט מסוג רקטות

 בכלי־ החזיק הנאשם הירי. בשעת קטלנית
רישון.״ ללא הנ״ל הנשק

 שכתוצאה כתב־האישום שמאחרי אלא
 על־ידי לואב ניסים הנאשם נשלח ממנו

 בבית־ להסתכלות נחמני, שימחה השופט,
 סיפור מסתתר בבת־ים, לחולי-נפש החולים
 שנים, 38 לפני שראשיתו מרתק אנושי

לואב. ניסים נולד שם בקזבלאנקה,
 צבי עורך־הדיו פרקליטו, של במישרדו

 לו שלח טוען, הוא כך שאותו, לידסקי
 בשמו המוכר — לואב ניסים ישב אלוהים,

ש מכתבה מאחרי רה, תדי האמנותי
 נסתרו עיניו לחלוטין. כמעט אותו הסתירה
 תנועות-ידיו כהים, מישקפי־שמש מאחרי

 ״זה סיפר: והוא צעקני. ולבושו עצבניות
 הרבי שליט״א האדמו״ר בגלל לי קרה הכל

 הוא שדים, בי הכנים הוא מלובאוויץ/
השיגעון. את בי הכנים

 שנים. 38 לפני בקזבלאנקה ״נולדתי
 מישפחתי, עם ארצה עליתי שמונה בגיל

 ילד, כשהייתי בת־ים. במעברת והתגוררתי
ש שאנץ מיכה מישפחת על־ידי אומצתי

 בית באותו בן־גוריון. בשדרות התגוררה
 ארבאטובה מיא של לבאלט הסטודיו היה

 תשלום, ללא אותי, לימדו הם גולנד. ויוסף
וסטפס. באלט לרקוד

עורך־ אצל כשליח עבדתי ״כשגדלתי,
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בסיבוב יצא שאיתו רה תדי עם משותפת תמונה 1 ביותר. טובים ידידים היו הם כי טוען תדי הופעות. ן
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פיאר ארית
 הכיר הוא .17 בן

בביתה לגור עבר
אותה
והיא

 שלטענת המנוחה, הצרפתיה הזמרת
 כשהיה שלו המאהבת היתה רה תדי

 בפריס, ד׳אסט ווילה לה במיסעדת
שלו. ובקאריירה בפירסומו טיפלה

מדד• ני יו ג
 נתן כאשר אותו גילה הוא

בו במועדון־לילה, שונה

ה הצרפתי הרוק׳נ׳רול זמר
 כי טוען רה שתדי נודע,

 לרא־ להופיע הזדמנות לו
המופע. כוכב הוא היה


