
ובסרט (למעלה) כחיים המלך
״מתאים הפזזדת ״תימרון . . .

מר ■ חלקי באונן אותו מציגה הטלוויזיה
למע הכתו על שוויתר המלך של

ו מ *1 מ ל שותף היה האם הנאצי? ברייך
אתרי המלכות בס על ולהושיבו לחטפו

 פאנטס- תוכנית ברבים. מצוי זו בפרשר.
 מים- של במיקבץ באריכות תוארה זו טית
 בתום שנתפסו הגרמני, מישרד־החוץ מכי

 ובזכרונותיו לפירסום, ושהותרו המילחמה
 (שרות־הבי־ ס״ד—הס״ם מבכירי אחד של

 הישראלי) למוסד בדומה הס״ס, של טחון
 שלג- ואלטר זו, משימה לביצוע שנתמנה

המבוך. בסיפרו ברג,
 העי- את בעבר ששימש זה, חומד

 בסיפרו שיירר, ויליאם תונאי־היסטוריון
 הרייך של ונפילתו עלייתו המונומנטאלי

 לסיפרו נושא באחרונה שימש השלישי,
 הארי הבריטי הסופר של הכימעט־תעודי

 מים- על המבוסס מלך, לחטוף פאטרסון,
אלה. ועדויות מכים

 צ׳יצ׳יל ״גגד
מה״ מילח ה ו

חטי של פאנטסטי הכימעט סיפור *׳
מ אחד היה וינדזור, דוכס של סטו !

 היט־ אדולף הגרמני, הפירר של רעיונותיו
 גילה ׳30ה־ שנות שבמהלך הדוכס, לר.

 את גם לפמלייתו ושצירף ימניות, נטיות
 לינדברג, צ׳ארלס חוצודהאוקיאנוס, הטייס
ה בתנועה התומכים מראשי אחד שהיה

 בגירסת להאמין נטה האמריקאית, נאצית
 יתר על והבריטים הגרמנים של העליונות

אירופה. עמי
 ,1940 ביוני צרפת, של נפילתה אחרי

 כראש- כיהן כבר צ׳רצ׳יל וינסטון כאשר
 וינד- של הדוכס שמו בריטניה, ממשלת

 שאליה לספרד, פניהם את ורעייתו זור
 הגרמניים. הגייסות מפני מצרפת נמלטו

במד הגרמני השגריר הבריק ביוני 23ב־
 מיב- לברלין, פון־שטורר, אברהארד ריד,

היה: שתוכנו רק
 בנוגע עצה מבקש הספרדי ״שר-ההוץ

 וינדזור, של והדוכסית הדוכס אל ליחס
הנר כפי למדריד, היום להגיע העומדים

 שר- ליסבון. דרך לאנגליה, בדרכם אה
 להיות אולי, עשויים, אנו כי מניח החוץ

ב־ ואולי כאן, הדוכס בעצירת מעוניינים

ובמציאות (למעלה) כסידרה הזוג
.הבריטי החשאי השרות נזמזימות ,היזהרי . ״ .

 מדי נהנים ישראל תושבי עוד ף
 בסידרת־ בצפייה בלילה שישי יום ■יי

 בצבעים המתארת היוקרתית, הטלוויזיה
 השמיני אדוארד של אהבתם סיפור את

 הם סימפסון, ואלים והגברת אנגליה מלו
 המוזרים הסיפורים אחד את מחמיצים

 מילחמת־העולם ראשית ימי של ביותר
 ונחטף כימעט שבמהלכו סיפור השנייה,

שהת אחרי אדוארד (הוא וינדזור דוכס
 במטרה הנאצים, בידי מהמלוכה) פטר

כי עם בריטניה של לקוויזלינג להפכו
הנאצים. בידי המתוכנן בושה

בלתי־חסוי תעודי חומר מאוד מעט

אדואוד
והנאצי□

614; ■1
האריס) (סיגטיה ובטלוויזיה כחצר־המלוכה) שהוצגה (כיום כמציאות סימפסון ואלים

"תוכר לא אשתו אם לאנגליה יחזור לא ״וינדזור . . .




