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הסעודה
האחרונה

□ לי 1ע קי ...הגו
בדי הג׳וקים מן להיפטר יכולה את אחד ביום
נעל., ובלי רעל ללא היסום, ללא זאת רתך,

 המלכודת
 האוטומטית

 ע״י פועלת
 כימית משיכת

 המושך (ריח
 הג׳וקים מקקים)
 לתוכה נכנסים
 יכולים ואינם
 הרחקתם לצאת.
 ללא נעשית

יד, ניגע
 פשוטה ינצורה
בבית גם ונוחה.

 ביותר הנקי
 שג׳וק קורה

 נכנס מעופף
 עם לדירה.

״רוטל״ מלכודת
 לא כבר הוא

להשיג: יטייל...
 רשתות בכל

 שקם, [השיווק:
סו לצרכן, משביר

 סופרמרקט, פוסל, /
 חשמל חנויות

מרקחת ובתי

03־611734 טלפון בע׳׳ט, ים מפעלי מ.ו. יבואן:

הופיוו!
 של ספרו

פרז: רן

״קרל.
בלומה
וארוס״

יש סופר של מקורי רומן
 גיבוריו על המספר ראלי

 ומחפשים באירופה הנודדים
והבנה. אהבה של קורטוב

 פלומה קרל, של אירופה
 יחסי של צירוף היא וארוס

הרפת שתיה, לוהטים, מין
הרגע. חיי ומיצוי קאות

 הנקרא ומרגש אותנטי סיפור
עצורה. בנשימה

 ״בית הפצה ״יריב״, הוצאת
החנויות. בכל להשיג עלים״,

במדינה
מישפט

ם יחסי□ רי אסו
 בגתו שביצע האב

 מנוגה מעשה ■החורגת
ככית־המישפגז בצעקות התפרץ

 עבדהכרס הגבר קרא חיים,״ נעשה ״בואי
 בתשוקה. נוצצות הקטנות כשעיניו המקריח,

 וביצע 15ה־ בת החורגת בתו אל קרב הוא
 של צעקותיהם עזרו לא מגונה. מעשה בד,

 ועמד זממו את לבצע כילה כאשר ילדיו,
 נכנסת אשתו את שמע החדר, את לצאת

היל אל ופנה החדר אל שב הוא הביתה.
 אותך!״ ארצח לאמא, תספרי ״אם דה:

 הדלת דרך נמלט אחר־כך אותה. הזהיר
החוצה. — ומשם הגג, אל האחורית

 תוך למישטרה, קראה הנרעשת האם
 השישי וביום האיש, נתפס קצר זמן

 במיב־ עדיין ,לאולם־ד,מעצרים הובא שעבר
 הבגדים ציבעונית, ובחולצה קצרים נסיים

 מעשהו, את ביצע כאשר שלבש
 ממולל כשהוא במקומו, עמד בסבלנות

 סג״מ של לדבריו והקשיב הדק, שפמו את
 כי שטען איש־המישטרה, דורי, ששון

 בהליכי- נמצא הוא פלילי, עבר לחשוד
 המעשה את ביצע וכנראה מאשתו, גירושין

 מפחדות והבנות ״האם בה. לנקום כדי
 דורי סג״מ טען פחד־מוות,״ החשוד מפני

 לשבעה אותו לעצור מבקש ״אני בלהט,
 עליהן.״ לאיים יוכל שלא כדי ימים,

 כאשר מנדנה. מעשה בסך־הכר
 לייבה מונדי עורך־הדין של תורו הגיע
 ״אפשר :נמרצות ודיבר קם לקוחו, על להגן

 את עליו לאסור אפשר אותו, לשחרר
 הרי החקירה, שתסתיים עד לבית, הכניסה

 עורך- הדגיש אונס,״ על פה מדובר לא
 מעשה על כאן מדובר ״בסו־הכל הדין,

 של המלגלג חיוכם למראה הוסיף מגונה,״
באולם. היושבים

 ״יש :בצעקות הגברתן החשוד פרץ כאן
 לטפל חייב אני רגל, קטוע נכה, אח לי

 עלילות, עלי מעלילים סתם אתם מה בו,
 תעזבו ן עשיתי מה מגזימים, סתם אתם
 סג״מ את מקלל והחל צעק בשקט!״ אותי

 כבר אני מלוכלך, ״מרוקאי דורי. ששון
 כאשר לצעוק, המשיך הוא לך!" אדאג
 החלטתו את שפי עזריאל השופט קרא

 ולאסור ימים, לחמישה החשוד את לעצור
 עשרה למשך הבית אל להתקרב עליו
 - שיחרורו. אחרי נוספים ימים

 החשוד, של בצעקותיו שמאס דורי, סג״מ
 השמן האיש ומשהתחיל לשתוק, עליו צעק

 ״אתה :השוטר לו הודיע ביתר־שאת לקלל
 ״שיבכו תבכה.״ אתה אחר־כך, תצטער
 חתיכת ״יא החשוד, לו השיב עליך,״ אחרים

 מלוכלך,״ מי לך אראה ״אני מלוכלך!״
 לא ״אדוני, לשופט: ופנה השוטר, הודיע
 יעמוד חמורה כל־כך עבירה שעל יתכן

 תוציאו ולא בי, ויתעלל אותי ויקלל החשוד
 על תלונה נגדו אגיש אני החוצה, אותו

שוטר.״ העלבת
 במעשה החשוד נגרר וקללות צעקות תוך
החוצה. מגונה

טן ש ר ה ש ח1 א כ ש
 אחז השיכרות שטן
 את רקד והוא גו,

 כי נתגלה ואז גיסו.
משחו... שכח המחוקק

 ה־ הוא אלמקייאס יוסף את המריץ השטן
 לשכרה. שתה ,13 בן היה מאז שיכרות.

 של מאד ארוך גיליון לו ויש עבד, לא מעולם
בבקבוק. תלוי גורלו כל קודמות. עברות
חמי לו ונולדו התחתן, שנים עשר לפני

 בגלל הפסיק. לא השתייה את אך ילדים. שה
ל האחרונות, בשנים ניסה, והילדים האשה
אמבול לטיפול הלך הוא משתייה. היגמל

 עם משוחח היה שם בבתי־חולים. טורי
 ולהתגבר עצמו את להבין מנסה הרופא,

 בלילה לשווא. אך — המפתה הבקבוק על -
 והיד. והיין, הערק אל הביתה, שב היה

לסורו. חוזר
 אלמקייאס הגיע השנה פברואר בחודש

 לא הערוך השולחן שיכור. כשהוא הביתה
 אשתו, משתולל. החל והוא בעיניו, חן נשא

 והוא מהבית, נמלטה למודת־הסבל, זהבה,
 בית־הכנסת לכיוון ברחה זהבה אחריה, רדף

 בעזרה. אלוהים יהיה אולי השכונתי,
את פגשה בית־הכנסת בשערי ואמנם,
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