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 שהתגלה ברגע אבל לונדון.
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 בעיירה נחנך הדש מוסיאון
 אר״ שבצפון גראנד־ראפידס

 את נושא המוסיאון צות־הברית.
 לשעבר הנשיא של שמו

 ולפתיחתו פורד, ג׳ראלד
 המעצמה ראשי ובאו התקבצו
 ובעבר. בהווה בעולם, הגדולה

 כטי,אפשר ורעייתו פורד ליד
 ו־ רונאלד את למצוא היה

 של אלמנתו ואת רגן, נאנסי
 כרד. ליידי ג׳וגסון, לינדון

 הגיע הצפוני לגבול מעבר
 פייר קנדה, ראש־ממשלת

 הוא בתמונה טרודו. אליוט
 קיבל כאילו משום־מה נראה,
 מפני אולי באחוריו. צביטה

 ליידי של המופרזת קירבתה
 גבו? מאחורי המסתתרת ברד
 כמה בו שיידבקו חשש האם

 לאחרו־ המוטחות ההשמצות מן
 ניצל כאילו המנוח, בבעלה נח

 טובות־ לקבלת תפקידו את
? הנאה

 עליהן השיב והוא שאלות,
 מאוד מחבבים ואני ,מארגרט

 במילים הסביר כשנתיים, פניג
 שלי. המרורים מנת היתה לי

 פיונה, אשתי, הוא. בדרכו
 למעשה פגשתי הנסיכה את ז.

 להיפגש נהגנו שוטים. ידים
שלא וכימעט מעיני נעלמה

 בעבר היוקרתית. אימון זלת
 מודה הוא מו״ל. הפך כך

 מוסיקה כמו דומות, והנאות
 הוא טניס, מחבטי בשני חינו

 למעשה, כלל. משחקת אינה
טניס.״ מחבט לקחת ייבים

במחזה חיה ־ ניצחון נל ראגאזאקי: מוריו
 של החדשה הפלא ילדת דאגאזאקי, קורץ

 אביה בין בתמונה נראית הצרפתית, ההתעמלות
 סוואני, בשם חתול ובחברת נואל, ואמה אנג/
 הניצחונות סידרת אחרי מהוריה קיבלה שאותו

ב צרפת של האחרונה באליפות שלה המרשימה
 היא וחצי השתיים־עשרה בת קורין התעמלות.

 מי■ לכלב, מצטרף סוואני מושבעת. חיות חובבת
 אם קודם. ניצחון בעיקבות קיבלה שאותו לורד,

 הצרפתיים, הספורט מומחי ההערכות נכונות אכן
 אשר עד רב זמן יעבור לא גדול׳ עתיד לה הצופים

שלם. גן־חיות בבית־ לה יהיה
 מבוטל. אינו כך, לשם ממנה הנדרש המחיר

שעות 25מ־ פחות לא מתאמנת היא עתה כבר

 השעורים את ,פרטי מורה בעזרת ומשלימה בשבוע,
 רוב את מבלה היא בבית־הספר. נעדרה שמהם

 דניאל שלה הצרפתיה המאמנת בחברת זמנה
 בשם רוסיה המיוחדים, יועציה ושני פליטי

מאו־שה. בשם וסיני ליפקינה אירינה
 גם היא מצטיינת. תלמידה היא זאת, למרות

 מיפרשיות שיט בסקי־מים, לעסוק זמן מוצאת
 ידידתה היא אמה בדיסקוטקים. לבלות ואפילו
 אליה להצטרף לה מרשה אינה אולם ביותר, הטובה

 להורים שקשה יודעת שהיא משום אולי לאימונים.
 מתעמלת של המפרכים באימונים בשלווה להתבונן
בכירה.

,של בדינם
הוא שולמו

א ולהושיע .
 ביותו המתוחכם רצח ך*

' /  העיתוני כותרות יזעקו /
 התפוצצ כאשר ,1979 דצמבר

 רהיטי בעל שולמן, דויד של
 לספר ידעו העיתונים נהרג.

 בשלט־רו הופעל חומר־הנפץ
 רק אז עד השתמשו שבה

 לפיכך הבינלאומית. וד,מאפיה
 מ רוצח־שכיר בידי נרצח שולמן
 מ זו למשימה במיוחד שהובא

התפוצץ בטרם עוד הארץ את
 בי על־ידי הורשע אלה בימים
 טורק מוחמד בתל־אביב המחוזי

 שוי דויד ברצח מיפו, המפוצצים
בינל: מיקצועי רוצח אינו טורק

 חסר־השכלה, ערבי צעיר הוא
בלתי־פ; מכונאי הוא במיקצועו

 מהתכת אחת באף מצטיין אינו
 מחו״ שיובא המאומן לרוצח

הרצח. למטרת
 ה שולמן נהרג שבה המכונית 8

 י קשה היה למומחים לבלי־הכר.
 הי! ומה חומר־הגפץ, הוטמן

 חווודדעת היתד■ אולם הפיצוץ.
 חוס חומר־הנפץ כי שקבע אחד,

שלנדרחוק.
 הודאו על־פי שהורשע טורק,

 הראשו בפעם הלך כאשר כי
 שוי של מכוניתו את לפוצץ

 ■ן האחים מיפו, ידידיו שני אליו
 ה' האחים של בידיהם שניר.

 חש הם שבעזרתו שלט־רחוק,
: לא הדבר אולם המכונית. את
 נ כאשר הרעיון. את זנחו והם

שולמן, של מכוניתו את לבסוף
להפליא. פרימיטיבית בדרך זאת
 וקשר למכונית, חומר־הנפץ את

 ה׳ את דייגים. קרס שבקצהו
 הופ: והמיטען המכונית, בגלגל
מסתובב. החל הגלגל
הגדולים הפרדוכסים אחד
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