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נו בסיבה כו אמו את דממו מוכן הוא ססוב שלמען בטענה ו
של הטרגדיה ..גודל

וארק שופול בגין!ה
אסד מצו עלץ עבדו
עליו עבד וי1ובאע

יי השני מהצד

 עם חנוות ״אין
 לא אני פוליטיקאים.

 דבר, שום להם חייב
 לחתונות הולד ולא

שלחם״

•
 פרוטוקול מביא ״אני
 הפדאנגות מפקד שבו

 בידו ופול אומו:
 העבודה על אותנו

שעשינו״ הנקיה

י1רגן1ח אל לד
 בעבודה, שיפר שמעון את לדאות צריך

 של המדיני הנתב של נוחו את להבין נדי
 אישיות ניצד ראיתי עיני נמו ישראל". ״קול

 לרצינית אותה שחשבתי ביותר, רמת־דרג
 ני לו ומדליפה שיפר עם מתחבקת אימה, עד

 שפירסם מפני עליו נעסו ממשלה בישיבת
 סטרטגית מישלחת ביקור על ידיעה

בישראל. אמריקאית
 שנאמרה הזו, הרנילות את הפך שיפר
 לידיעה חברמנית, בחביבות לדעתי

ה מהדורת בראש פעם אחרי פעם ששודרה
חדשות.

שלא בן... קר, דג הוא ני אומרים עמיתיו

 תמורת אמו ואת אביו את למנור יהסס
 לן יעשה לא אומרים, נך שיפר, סקופ.

 אותו, יפרסם הוא סיפור! לו מסרת חשבון!
 שעלולה הנזק במידת יתחשב לא לעולם

 מהסיפור. נתוצאה לאחרים או לך להיגרם
 סקופר נל קודם הוא חבריו, אומרים שיפר,

בן־אדם. אחר־כד
 אני שאותה מסוימת עיתונאית באסנולה

 עיתונאי מאוד ינבדו מאד, מקרוב מנירה
 הוא חברים לו שיש עיתונאי יגידו: שנזה.

 עיתונאי נל קודם הוא עיתונאי עיתונאי. לא
נן־אדם. ואחר־נן

יקללו שיניים, יחרקו אחרת באסנולה

 את ויבלעו הנובע את יאנלו שיפר, את
 ראשון. משיג תמיד נמעט שהוא הסקופים

 לבנון, מילחמת על של״ג" ״נדור סיפרו
 את עדיין קראתי לא שלו. בגילויים מדהים
ך יערי, ואהוד שיף זאב של סיפרם  שאין נ

 שיפר השניים. בין השוואה לעריד בינולתי
 הפלנגות את בירן רפול ני למשל, שם, מספר

 ושאתילא, נצברה שעשו הנקייה העבודה על
 בילו דרורי אמיר ואלוף שרפול מספר הוא
 שחיילי בזמן ובאנילה בשתייה גימייל עם

 בין שיחה מביא הוא ביירות, את נבשו צה״ל
 שרון מתגלה שבה שרון, ואריאל חביב פיליפ
גסותו. בשיא

 נאילו לי נאמר הספר, את שקראתי לפני
 של שרון שרון. מדיניות את שיפר מצדיק

 נל ומשולח ברוטאלי לדעתי, יוצא, שיפר
 על חמורה אשמה שיפר מטיל למעשה, רסן.
 הספר, בתחילת נבר טוען, שהוא בכד שרון

 של ערמומיותו את הבין לא מעולם שרון ני
 אישיותו את להדגיש נדי גימייל. באשיר

 על הדגש את שם הוא שרון של הגסה
 אותו לפתות שהצליחו השחיתות סעודות

הבנתו. את ולטשטש

 שולל צה״ל ראשי הלנו ניצד מתאר שיפר
והגבינות החלבה הדגים, חינגות בגלל
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