
 המח• שאחרי
 הכריז <שונה

 מרגש, איננו ולן
רבין התוצאה.

 הכבוד ביציע ישבו הם לאה. אשתו עם למישחק הגיע
 שנוצר מהסוג מתח אוהבי מכובדים, של ארוכה בשורה

 חליפה - ספורטיבי בלבוש באה לאה הספורט. במישחקי
בוקר. למתעמלי שמתאים קטיפה מבד שחור, בצבע

 המישחק בסיום הנוקב הוויכוח
□  הספרדים תיקו. היתה כשהתוצאה 111■□ 1□

מזרחי שמעון עו״ד מסביר מימין להמשיך. רצו לא

 גם הספרדים. נימוקי את הבן ולדויד מושביץ למרק
 מה יש הורביץ, אלי התעשיינים, התאחדות לנשיא
המישחק. להארכת הספרדים הסכימו לבסוף להגיד.

 בו, תגע אל היד! את זיז ^
/  סל! נו, סל, הצידה! תזוז *אידיוט! 1/

 איך מהם שתלמדו כדאי פיספוס, איזה
 שנשמעו הקולות לסל!״ להכניס
 ריאל בין במישחק־הידידות השבוע,
 רמים היו תל־אביב, מכבי ובין מדריד
מאוד.

 המוזמנים, כל ישבו 4 מס׳ בשער
 השוקולדה חברת על־ידי שהוזמנו

 החברה .50ה־ יובל את החוגגת עלית,
 13 מזה הכדורסל בקבוצת תומכת
 הגונה: בפירסומת זוכה ובתמורה שנים,

 על נושאים תל־אביב מכבי שחקני
החברה. של שמה את חולצותיהם

מרק הזמינו החגיגי ליובל

 את מושביץ, דויד ובנו, מושגיץ
 ידידות. למישחק האירופיים האלופים

 כלל. ידידותי נראה לא המישחק אבל
לנצח. חשוב היה הקבוצות לשתי

 הקבוצה הובילה הראשונות בדקות
 מכבי שחקני הבינו לפתע האורחת.

 התעשתו לפספס, הולכים שהם
. לסל. בקליעות להפליא והתחילו

 הקבוצה הובילה הסוף לקראת גם
 החליטו מוזמנים כשכמה ואז, האורחת.

 היכל־ את נטשו הם מפסידה, שמכבי
הספורט

 כתוב: היה התוצאות לוח על
 היה זה .96 — מקומים ;98 — אורחים
לפתע המשחק. לסיום דקות שלוש

 השיבו האורחים סל, הכניסו המכבים
 נוסף, סל הכניסו המכבים בסל, להם
 — התוצאה נרשמה הלוח ועל

שריקת־הסיום. נשמעה אז .100:100
 כשיש עושים מה בעיה: עלתה כאן
 הלך מיזרחי משה תיקו?

 והוחלט מושביץ מרק עם להתייעצות
 לא הספרדים המשחק. הארכת על

 ושידולים. התייעצות שוב הסכימו.
 בתנאי הסכימו, הספרדים הפעם

 בסיום שהיתה כפי תירשם שהתוצאה
 המכבים חודש, המשחק הרישמי. הזמן

 קיבלו נקודות, שתי של בהפרש ניצחו
 האירוע לכבוד שהכינה הגביע את

שוקולד. ללקק והלכו עלית, חברת

ג התאומים ישפחת צ ג מ
בנותיו. שתי על־ידי ובנשיקות בחיבוקים התקבל א

 ,20ה״ בת עינת, הבת ומשמאל 16ה״ בת אמירה מימין:
 ההעלאה את חגג המאושר תאומי עודד בצבא. המשרתת

גדולה. הצלחה לה שהיתה שלו, 750ה־ ההצגה של

 כולם אותו. מכירים שהם מכפי שונה באופן ,
כמובן. לו, סלחו

 אחד אנשים, שני עם החוצה יצא עודד
 המוזמנות אחת את דקר קם, המוזמנים מן

 למקום נכנס תאומי הסכין. את והחביא
מן מישהי ביקש הוא אקסטזה. אחוז

 היא בידה. והחזיק לו, שתעזור הצופות
 השדרים. יעברו המדיום,שדרכו היתה
 של הקטן באולם התרוצץ עודד

 הרוצח את למצוא והתקשה החמאם
 את להחליף החליט הוא הנרצחת. ואת

האחרת היד את משליטף ואכן, המדיום.

 לרוץ התחיל שוב הנרצחת. את מצא
 את מלטף החל ולפתע השולחנות בין

 הרוצח זהות את קבע הוא הרוצח. ראש
 של בנעלו המוחבא הסכין את וגילה

הרוצח.
תשוש. עודד נראה הגילוי אחרי

ודורשיו דוש דוש
לבני ויצחק למטה:אתי אותו. מכנים שהם בפי תאומי, עודד המכשף

מנו ציפי


