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 צנום; )55 משכון; )54 גלמוד;
 מעט )58 בשמן; מושך )56

 )60 עקלקל! נפתל, )59 רטב;
 דגן- )62 קטיף־זיתים; עונת
 אפיפיור )66 !שקט )63 ;שמים

 את מיכלאנג׳לו קישט שבימיו
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 במזל נולדים אפריקאים גם הרי
יותרו בהירים אלה האם תאומים.

 שאין כנראה המזלות תורת לפי
ותכו אדם של תכונותיו בין קשר
 במקרה האם הביולוגיים. הוריו נות
 את ממלא מרקיורי הכוכב שלי

ל יחד? גם והאם האב תפקיד
 ה־ ולמאמינים הורוסקופים מחברי

פיתרונים.
פתח־תיקווה טייטלבדם/ ציפי

ל מי ש ב ד מ■4 ש ע מ ש
 חובות, לגביית הקרן על

בעז היהלומנים שהקימו
 מישטרה קציני של רתם

הזה״ (״העולם לשעבר
2231.(

בריו שכירת כי לזכור, חשוב
 ה־ בחו״ל, בפרט מקצועיים, נים

ומאורג שיטתית בגביה מתמחים
 לבצע שניתן דבר לצערנו היא נת,

 של עמיתיהם יחסית. ובזול בקלות
 ובניו־יורק בבריאל היהלומנים

 ודי כאלה, מעשיות הצעות קיבלו
ה בקרב בודדים גם שחיו טבעי

ותוצאו שהרעיון המרומים נושים
להם. קוסמים תיו

הקבו מקרב והנבונים המתונים
 בנו בחרו שהתאגדה, הקטנה צה

ו תבונה מעט שעם אמונה מתוך
 בני עם אישי קשר ליצור יכולת

ל להועיל ניתן הנמלט, מישפחת
באמצ שניתן מכפי יותר כולם
 חסרת־תכלית רגשית נקמה עות

העסקים. בעולם
היהלומ של העיקרית מטרתם

 צוות להפתעתי, (המהווים, נים
במ לעבוד שנעים ונמרץ, אמיץ

 כדי לעתיד, להיערך היא חיצתו)
 הונאה מעשי של הישנותם למנוע
בנו. בחרו לכן ודומיהם. כאלה

מה ציבורית־כלכלית ...מבחינה
 היהלומנים של התארגנותם ווה

ביטוי ואולי וחשוב, מהפכני צעד

נחמיאם סמי
לו וטוב רשע

ש והשלווה הביטחון נוכח לזעמם
 ״רשע בבחינת העבריין, בהם זוכה
לו״. וטוב

 מיסטריאל, מיכאל של במיקרהו
חשו יהלומנים למישפחת בן שהוא

 לכך עדים אנו בענף, ומובילה בה
 חוצנם את כולם מנערים שעתה
ב מחלקם התעלמות תוך ממנו

 מיסטרי־ מיכאל למעשיו. אחריות
 עם נמצא כפולה, נתינות בעל אל,

 כאשר בארצות־הברית, מישפחתו
 מישט־ הסגרה. בקשת תלויה נגדו
דרי על להיאבק חייבת ישראל רת

 הוא ששם למרות להסגירו, שתה
 של יעילה מישפמית להגנה זוכה

 ממומן הגדול ששכרם עורכי־דין,
הגנוב. בכסף

 נקמ־ אינם היהלומנים מניעי
מחי שבקשת יתכן אדרבה, !ניים

 כל והחזרת שהונו, מעמיתיו לה
 יאפשרו תמורתה, או הסחורה
ש למי כבוד של פתרון למצוא

 היהלומנים כנכשל. עצמו יציג
 אך שכשל, למי לעזור יודעים

אותם מאלצת העגומה המציאות

 כלפי ונחושה חריפה עמדה לגבש
שמעל. מי

 ירושלים נחמיאם, סמי
 לשעבר נחמיאס, הקורא •
ישר מישטרת של המודיעין קצין
מיו יועצים של חברה הקים אל,

היהלו עתה פנו שאליה חדים,
שירותיה. את לשכור כדי מנים,

ה ע ת פ געיו^ה ה

של של החדש מדורו על

פרנקל שלמה
ושב ערבר חשבון

עו ״חשבון — פרנקל מה
ושב״. בר

פרנ שלמה של לסידרה בניגוד
 שמדורו הרי המחליטניס, — קל

נעי הפתעה בבחינת הוא החדש
לקוראים. מה

תזת-גי דישקובסקי, ישי

0ודי71וו שני חוווזז
 ״האיש הכתבה בעיקבות

 (״העולם הפנים אלף בעל
).2225 הזח״

ב כנוכל הוצגתי הנ״ל בכתבה
 שהם מעשיות סיפורי אמצעות

 לא שמעולם ופרשיות וכזב שקר
 זו בכתבה אין בהם. חלק נטלתי

 בתום־ נכתבה לא ספק וללא אמת
 רבה, ברשעות נכתבה היא לב.
 כותבד״ של המעוות דמיונו כיד

ולס- שמי את להבאיש ומטרתה

אבן־טוב אמנון
מעשיות סיפורי

 מטרה אפשרית. דרך בכל בי נוע
 ודאי הציבור טובת הושגה. שאכן
 אין שכן עיניכם, לנגד עמדה שלא
 להניח יכולים בר־דעת ושום אני

 עסק על להתריע ברצונכם שהיה
 הופעת לפני ימים שישה שבוטל

 הנוגעים לידיעת ושהובא הכתבה,
 השאר (בין כולו. והציבור בדבר,

 ר, יום במעריב, כתבה ראה
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