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בולם חשודים

 ריגשה לא מעולם סידרות־טלוויזיה, של
 דאלאס, ד,סידרה הצופים. את כזאת תמונה
 לשנות מותאמת גירסה בבחינת שהיא

 הנודע פלייס פייטו! סיפור של ׳80ה־
 מיליון 300מ־ יותר מרתקת /60ה־ משנות

 שכולם ארצות, 57נד ביותר צופי־טלוויזיה,
בג׳יי־ארז ירה מי שאלו:

וגדיי הגמן
בהפסקה ידידים

 לביקור להגיע עומדים הבא חודש ^
 הביקור דאלאס. כוכבי בישראל ■י•

 מוצרי־הלוואי ואת הסידרה את לקדם ׳נועד
 מישפחת אלבום ביניהם שלה, הפירסומיים

 יואינג, ג׳יי־אר של הציטטות ספר יואינג,
ג׳יי־אר. ומי־גילוח ג׳יי־אר בירה

 נדחה בארץ דאלאס כוכבי של ביקורם
ביש ביקורו על יאפיל שמא החשש בשל
מיטראן. פרנסואה צרפת, נשיא של ראל

 חשודים הם דאלאס גיבורי כל כימעט
 הטייקון ג׳יי-אר, את לרצוח בניסיון בכוח

(ש ג׳יי־אר של מעלליו חסר־המעצורים.
 -הנוהג האגמן), לארי השחקן מגלם אותו

 הפכו טכסאסי, אמין אידי מעין היה כאילו
 הסידרה משתתפי שאר כל את כימעט

 בניסיון לחשודים־בכוח וממילא לנפגעיו,
 והממורמרת! המתוסכלת אשתו אותו. לרצוח
 שהוא אחיו, פיתה! שאותה אשתו, אחות
 ליריב בת שהיא אחיו, אשת לדכאו! מנסה

 המזהיר הפרקליט גיסתו, אחי המישפחתי!
 יואינג! במישפחת מילחמת־חורמה המנהל

 לפשיטת- ג׳יי־אר הביא שאותו הבנקאי,
 השאפתן הצעיר, הפרקליט נוראית! רגל

 אירוסיו לביטול גרם שג׳יי־אר והמושחת,
 יהיו ואחרים אלה, כל — אחיו בת עם

לחשודים. ד,סידרה בהמשד
 לפיענוח הניסיונות במהלך הממתן הגורם
 כרגיל, יהיה, ג׳יי-אר על היריות מיסתרי

 (השחקנית יואינג אליי מיס של בנוכחותה
שבי על הממונה האם בל-גדאס), ברברה

וג׳ון־רום סו־־אדן
והאלכוהוליסטית השאפתן

למע לו להיות הופכת היא מסויים בשלב
 זנות, באשמת למעצרד, דואג והוא מסה,
 באתראה בקליפורניה לגלות לשילוחה ודואג

 הרתה כי טוענת קריסטין שעות. 24 בת
להורגו. נשבעת ואף לג׳יי־אר,

ם פא
זאת עשתה

 שמו נפקד לא החשודים רשימת ר*
 יואינג בובי והיריב, המתחרה האח של ■י

 שלב עד משמש, הוא דופי). (פטריק
 ונוהג ד,סידרה, של החיובית כדמות מסויים,
מלהפ נרתע אינו אך טוב, כצופה לעיתים

 קורא בובי הצורך. בעת שריריו את עיל
 יואינג הנפט חברת של ניהולה על תגר
 המושחתים הניהול אמצעי ועל ג׳יי־אר בידי
 עושה הסידרה שבמהלך גם, מה שלו.

 נישד את לפרק כדי שביכולתו כל ג׳יי־אר
 בארנס דיגר של בתו לפאם, בובי של איו -

 כבר כן, כמו ויין). קינן (השחקן השיכור
 ג׳יי־אר גורם הסידרה, של השני בפרק

 ניסיונותיו למרות פאם. של תינוקה להפלת
 לבובי, אהבתה על נאבקת היא ג׳יי־אר של

 את להעביר דבר של בסופו ומצליחה
לדאלאס. סאותפורק מחוות מגוריהם

 הוא פאול) ראנדולף (השחקן בים אלן
 שירותיו את שכר ג׳יי-אר נוסף. חשוד

 מערכת־בחירות לארגן על־מנת בים של
 להוציאו כדי בארנם, קליף עבור מזוייפת
 דאג ג׳יי־אר טכסאס. של הנפט ממינהל

 לוסי, אחייניתו, עם בים של לאירוסיו גם
 אותה להוציא ובכך מהחווה, לסלקה כדי

 אלא יואינג. ירושת על המתחרים ממחזור
 להדיח ג׳יי-אר את מביאה בים של שטעותו

 ואף המישפחתית, מהתמונה בגסות אותו
אונם. אשמת עליו להדביק
 הבנקאי הוא בניסיון־הרצח, נוסף חשוד
 לג׳יי-אר שגרם זה המישפחה, של הוותיק
 שדות־הנפט עיסקת במהלך רבים קשיים

 בבנקאי, נוקם ג׳יי-אר הרחוק. במיזרח
* לפשיטת־רגל. לו וגורם
הפרק מאפיל האחרים החשודים כל על
האלכו דיגר, של בנו בארנם, קליף ליט

 אלי, מיס של אהובה לשעבר הזקן, הוליסט
 נקמה המחפש בארנס, ג׳וק. של ושותפו

 שהוא תוך בסו־אלן, משתמש מחיר, בכל
 סו־אלן. של בנה אבי שהוא בפומבי טוען

 יואינג בני־מישפחת את הרודף בארנס,
באפש קיצוץ דרך — ואמצעי דרך בכל

באנד בשדות־המישפחה, קידוחי־נפט רויות

 אשת־ אותה יואינג, במישפחת תות-הנשק
 בימי מתירנית שהיתר, קשישה, בוקרים
 גם הצורך בשעת היודעת אשד, נעוריה,
 עיתונאים מחוותה ולסלק רובה לשלוף

 בעלה אהבת את הבוחנת אשה חטטניים.
 לכריתת שעברה הניתוח לאחר יואינג ג׳וק
 בעלה כי לה שמתברר לאחר ובעיקר שד,
 לאורך מפניה הסתיר דיווים) (ג׳ים ג׳וק

הרא נישואיו עובדת את נישואיהם שנות
 שרייתה אלי, מיס אחרת. לאשה שונים

 את ופיתתה לוהט, מזג בעלת בנעוריה
 שחברה למסקנה הגיעה כאשר יואינג ג׳וק
 אשד, עליה. קטן השיכור באתס דיגר

 איסוף תקופת לאחר לידותיה את שתיכננה
האביב. המלטות זמן ולפני העדרים

 לרצוח בניסיון העיקריים החשודים הם מי
ג׳יי־אר? את

 אשתו היא במעלה הראשונה החשודה
 מי גריי), (לינדה אלן סו — ג׳יי-אר של

 שלימה מירפאת-שיניים להעסיק שיכולה
 נישואיה טרם שהיתה ומי שיניה, ביישור

 אלן, סו טכסאס. של מלכת־היופי לג׳יי־אר
והסוב הנאמנה כאשתו בסידרה שהתחילה

 לבוגדנית בהדרגה הפכה ג׳יי-אר, של לנית
 פרשיית־אהבים ניהלה ולאלכוהוליסטית,

 בארנס, קליף היריב הפרקליט עם סוערת
 ברור לא מסויים שלב שעד בן יולדת

 אלן, סו קליף. או ג׳יי-אר הוא אביו אם
 את לאהוב לומדת בעלה, על־ידי נרדפת

 מוכיחה מעבדתית שבדיקה אחרי תינוקה,
 פר־ מנהלת היא ג׳יי-אר. של בנו הוא כי

 הנפגע דאסטי, עם נוספת שיית־אהבים
להכ חותר שבעלה בזמן בתאונת־מטוס,

מאלכוהוליזם. לגמילה למוסד שוב ניסה
 שפארד קריסטין היא אחרת חשודה

 הזמר־שחקן של בתו — קרוסבי (מארי
 כאחותה שהתחילה מי קרוסבי), בינג המנוח

 עד-מהרה והפכה סו־אלן, של הקנאית
ג׳יי־אר. של והאכזרית הנאמנה לפילגש

ע, עוד  מתבוסס ישכב הוא שכו
 של המהודרת ד,ריצפה על בדמו, —

 גורד־שחקים של הקומות באחת מישרדו,
תקו כדורים שני כאשר בדאלאס, טכסאסי

 בהזיות מעורפל יהיה ראשו בבטנו. לו עים
 תהיה בפיו והקרוב. הרחוק מעברו שונות
״אמממא!״ אחת: מילה

 פיתרונות רכש כיצד ויזכור ישוב הוא
 ללימודים, מחבריו כסף תמורת לבחינות

 למורים, עליהם הלשין זה אחרי ומייד
ממנו. מעתיקים שהם בטענה
 היום את בדימומו וישחזר ישוב הוא

 עיסקי לצומת אביו אותו הכניס שבו
 ובארות־הנפט, הנכסים עתירת המישפחה

 רבוד לאישיות בהדרגה הפך הוא וכיצד
 נשים, מפתה שהוא תוך בעירו, עוצמה
 פרטיים בלשים משגר בעליהן, את מרמה

 אליו, הקרוב וכל אחיו יריביו, בעיקבות
 על משליטה חלש־האופי אחיו את מסלק

הקשוח. באחיו ומתמודד ניכסי־המישפחה
 שיעלו והזיכרונות, ההירהורים הם אלה
 ג׳ון־רום של גופתו בעוד הקטן, במסך

ראשי על-פי ג׳יי-אר המכונה יואינג,
 ומדממת פגועה מוטלת שמו, של ה,תיבות

במישרדו.
 בית־החולים אל מהרה עד יילקח הוא

 חייו, על ייאבק שבו שבדאלאס, מטוויאל,
ה סידרת של שאלודהמפתח את ויעורר

בג׳יי־אר? ירה מי דאלאס: טלוויזיה
הקרנה שנות משלושים יותר במשך
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חשודה! מהן אחת וכד - דמויות עשרות


