
ב גם חשוב הגובה איבוד הם.
המטוס. בתוך התפוצצות של מיקוד!

 איש־הביטחון, הגיע זמן באותו
 החמוש החוטף על והתנפל
לי הספיק החוטף מאחור.

 שהשתלטו עד פעמים ארבע רות
 ב־ פגעו הכדורים ארבעת עליו.
 עם נאבקתי עוד אני בבטן. ווידר

 היטב, מאומנת היתה היא החוטפת.
מצ שהייתי חושב לא אני וחזקה.

 לעזרתי לבד. עליה להשתלט ליח
 מיסטר בשם אמריקאי נוסע בא

ושרי- גבוה באמת היה הוא סופר.

״תה הכיוונים מכל לי צעקו כולם
 היה אותה!״ תהרוג אותה! רוג

לנ יכולתי ויסקי. של בקבוק לידי
 הייתי לא אבל הראש, את לה פץ

יותר. לה הרבצתי לא אפילו מסוגל.
 על שכב הוא לווידר. מיד ניגשנו

ו הבגדים את לו פתחנו הארץ.
 יש אם שאלנו הפציעות. את ראינו
 במטוס שהיה היחידי הרופא רופא.

 לווידר נתן הוא רופא־שיניים. היה
 של הציוד מתוך מורפיום, זריקת

הע החוטף את העזרה־הראשונה.
 גסס הוא השירותים. לחדר ברנו
שנחתנו. לפני עוד ומת

מיכל הדיילת אירגנה בינתיים
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 התפלא הוא גם סופרמן. כמו די
 הוא החוטפת. של הרב כוחה נוכח
הו לא היא מכות־רצח. לה נתן

ש עד אחת צעקה אפילו ציאה
 שכב זאת, לעומת החוטף, התעלפה.

ויילל. הריצפה על גוסס
 מהידיים הרימונים את הוצאתי

 למיסטר אותם ונתתי החוטפת של
 הניצרות את הדביק הוא סופר.

 אני יתפוצצו. שלא כדי בפלסטרים,
 כמעט שהיתה החוטפת, על נשכבתי

 לזוז. לה נתתי ולא הכרה, חסרת
 וקשרתי שלי העניבה את קרעתי

 קשרנו הרגליים את הידיים. את לה
ה המחבט של חוט־חשמל עם לה

 כל במשך עליה שכבתי אני חשמלי.
לגמרי. קשורה שהיתה עד הזמן,

 הנוסעים כל בציבור. שירה אדר
 והבה עליכם שלום הבאנו שרו

 למעשה המוראל. עלה וככה נגילה,
 דקות. שלוש תוך והסתיים קרה הכל

 עלינו הקלה הקפטן של הצלילה
החוטפים. על בהשתלטות

 לארץ, ישר לטוס רצה הקפטן
 יחזיק לא שווידר אמר הרופא אבל

 רק בלונדון. נחתנו לכן מעמד.
ש שהחוטפת לי נודע יום כעבור
 חאלד ליילד, היתה עליה שכבתי

 את כן לפני שחטפה המפורסמת,
טרו היה החוטף מטוס
 בדרום־אמרי־ שחי אמריקאי ריסט

 את שיחררו שהבריטים אחרי קה.
 ש־ וסיפרה ספר כתבה היא ליילה

)48 בעמוד (המשך

 :למטה בתמונה חאלד. ליילה על דומה בתנוחה
 בביתו, מגדל שהוא הכלבים ארבעת עם אברמל׳ה
קיסר״, ״יוליוס המחזה מתון שמות הנושאים
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תמונותיה נראות ברקע תת־מיקלע. בידיה מחזיקה

 ערביים. עיתונים ומדפי שבועונים משערי הגזורות
 ניתוח חאלד ביצעה ברבים, נודעו שתווי־פניה אחרי

שתזוהה. מבלי ולפעול להמשיך כדי בפניה, פלאסטי
נערת


