
 להתלבש ממנה וביקשתי בהגינות,
 יצאה וכאשר התלבשה כרמלה וללכת.

 לה שמטפטף ראיתי למירפסת, אליי
 והיא כך על לה הערתי מהאף. דם

 עליה שזו אמרה היא הדם. את ניגבה
 במיטה נשכבה ושוב בלוזץ־הדם,

 היא טוב. מרגישה שאיננה ואמרה
 ביקשה דקות, 15־10 אחרי התאוששה

 ואז להתרענן כדי מיקלחת לעשות
 וירדנו מצויין מרגישה שהיא אמרה

לאוטו.
 איתנו, שלי הכלב את לקחת רציתי

 המכונית את לפנות צריך הייתי ולכן
 באביזרים עמוסה היתה היא כי שלי,
 מישרדיים, ובתיקים שלי הסירה של

 להרים כדי מורכן. היה האחורי והכסא
 לשבת, יוכל שהכלב כך הכסא את

 מהאוטו הדברים את לפנות התחלתי
הרא בקומה שנמצא שלי, למישרד

 לי. עזרה וכרמלה בניין, אותו של שונה
 לעזור. ורצתה טובה בחורה היתה היא
 והיא הגדולים, הדברים את לקחתי אני

 היא הקלים. הדברים עם אחרי באה
 (הטרנספורמטור השנאי את הביאה
דם). כתמי כמה נמצאו שעליו הקטן,

 הכלב את לקחנו הכסא, את הגבהנו
 ואני לנהוג, ביקשה כרמלה ונסענו.

 שהיא לפני אבל המכונית. את לה נתתי
 חדש, אוטו שזה לה אמרתי התניעה,

 לבדוק צריך לנסוע שמתחילים ולפני
 איך לה והראתי מהמכונית ירדנו שמן.

 היא לביתה. נסענו ואז שמן בודקים
 נתתי ולכן טוב, מרגישה שהיא אמרה

לנהוג. לה
 את ועצרנו לביתה הגענו כאשר

 שהיא זה על שוב התלוננה היא הרכב
 נדמה שהפעם ואמרה טוב לא מרגישה

 עלינו נמוך. לחץ־דם זה הפוך, שזה לה
 המיטה על שכבה היא לדירתה.
 הפעם הגבהה, לה שאעשה וביקשה

כוס־קפה, גם ביקשה היא ברגליים.

 להתחמק תוקף בכל ניסה ואשר קצר,
 לחדש מוכן היה איתה, מגע ומכל ממנה

 לקבל כדי רק והקשרים היחסים את
 שאפשר עזרה־ראשונה, תרמיל ממנה

 לא בסכום בית־מרקחת בכל לקנות
 מפי וחזרה שבה זו שאלה גדולי"

 בווריאציות השופטים ומפי התובעת
 גם מה חרמון. של עדותו במהלך שונות

 כזה, ראשונה עזרה תיק כי ידע שחרמון
 שהיא אחרת, מידידה כבר נתבקש
במיקצועה. רוקחת
 את בית־המישפט לבסוף ידחה אם

 אשר הוא כי וימצא חרמון, של גירסתו
 עדותו וכל כרמלה, של למותה גרם
 בראיות די יהיה האם שקר, היא

 בכוונה רצח להוכיח כדי התביעה
 העדויות יכולות שמא או תחילה,
 גם להתיישב לבית־המישפט שהוגשו

 ברשלנות? מוות גרימת או הריגה עם
 עם נפגשה אומנם כרמלה כי יתכן האם

 ביניהם התפתחה ערב, באותו חרמון
 מכה הגבר אותה היכה חם ובדם קטטה,

 נפלה' אולי או למותה? גרמה אשר
 ונפגעה לחץ־דם של מהתקף כרמלה
 אחר קשה בחפץ או במדרגה בראשה
 הגופה הסתרת כי יתכן האם ומתה?

 של היסטריים צעדים רק היו ושריפתה
 גוויה, עם לפתע עצמו את שמצא אדם

 יתכן האם מישפט־רצח? מפני וחשש
 התוכנית בראשו נולדה אז שרק

 אשר הוא שלא למרות הגופה, להסתרת
אותה? רצח

 אם רק לעלות יכולות אלה שאלות
 של עדותו כי יחליט המישפט בית־

 ובין בינו מגע כל המנתקת חרמון,
 ממנו מונעות אינן הרצח, ביום כרמלה

 החלופיות הגירסות את מלהעלות
להגנתו.

 בקשר לאחיו חרמון שאמר המילים
 גם להתפרש יכולות מיקלט, לערי־
 עד בחוץ־לארץ להישאר ככוונה

 וגם כרמלה, של רוצחה את שיתפסו
 למי מיקלט ערי של התנ״כי במובן
 במישפט כי נראה בשוגג. שהרג

 טמונות עוד במדינה ביותר המרתק
■ אלון אילנה הפתעות•

 והזכיר מלא. אליבי נתן הוא זה. מועד
 נפגש שאיתם ונשים גברים של שמות

 העיד הגדול חלקם ואשר בליל־הרצח,
 נאסר ושמם בבית־המישפט, כבר

לפירסום.
 סיפרה ולא נרצחה, שכרמלה מכיוון

 וחרמון האחרונים, ברגעיה לה קרה מה
 ■ בימים איתה קשר כל מכחיש

 עדי־ראייה כל ואין לחייה, האחרונים
 על כולה התביעה נשענה לרצח,

 דבורה התובעת, נסיבתיות. עדויות
 כאשר עבודת־נמלים, עשתה ברלינר,

למארג מהעדויות וחוט חוט כל קשרה

 בשווייץ כרמלה
המיטה באותה החדר, באותו

 כרמלה של מגו^תה להיפטר וניסה
פשעו. יתגלה פן מחשש

 ההגנה, לסיכומי המועד יבוא כאשר
 ליבאי, הפרופסור הסניגור, על יהיה

 כי לאפשרות גם להתייחס
 של לעדותו יאמין לא בית־המישפט

 וכמה כמה שאלו כבר השופטים חרמון.
 מסויימים ספקות על שהעידו שאלות

 רבות שאלות הנאשם. של באמינותו
 שביקש תיק־התרופות בעניין נגעו

מכרמלה. לקבל
 שכרמלה שאדם, יתכן ״האם
זמן לפני עלילת־אבהות עליו העלילה

 ירידות בעבר כבר לה שהיו לי וסיפרה
לחץ־לדם. של חדות

 לרופא ללכת עליה להשפיע ניסיתי
 וולפסון, לבית־החולים לפחות או

 בחפץ־ אותה יקבלו ושם עבדה, ששם
 שלא אמרה היא אבל בשבת, גם לב

 אמרה רק היא יסתדר. והכל צריך,
 את שאוריד וביקשה מחנק חשה שהיא

 מידה. השעון ואת מצווארה השרשרת
 כי הטלפון, את שאנתק ביקשה גם היא
 היא בבוקר 8 בשעה יום־שבת בכל

 הוריה, עם ארוחת־בוקר לאכול נוהגת
 רצתה לא והיא כוח, לה היה לא והפעם
איתם. לאכול
 העלמה לפני ימים תישעה היה זה

 דירתה את שעזבתי ומאז כרמלה, של
 היתה לא וידי יותר אותה ראיתי לא

הזה! במעשה־התועבה

 הכחיש בהמשכה העדות. כאן עד
אחרי מכרמלה שמע או ראה כי חרמון

 ברצח חרמון את המאשים וברור, מלא
 של ההגה במנעול כרמלה של קר בדם

הרצח. אחרי שנעלם מכוניתו,
 מחצלת, בין קישרה גם התובעת

 של השרופה גופתה על שנמצאה
 שנותרו שערות־כלב וכמה כרמלה,

 שהיתה דומה מחצלת ובין עליה,
דובי. — כלבו ושערות לחרמון

^ — חס: נדם ^
 לדעת מתיימרת אינה תביעה ך*

 או הרצח, ברגעי קרה מה בדיוק 1 (
 את חרמון רצח והיכן בדיוק מתי אפילו

 על להתבסם מנסה היא אבל כרמלה.
 הכחשתו על הנסיבתיות, הראיות

 והניסיון הגופה שריפת ועל הטוטאלית
שרצח הוא חרמון כי ולטעון להעלימה,

 באירופה וכרמלה חרמון
בהוצאותיו נשא אחד כל
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 שקל. 10,000ב־ שם יש צבעים,

 חגורות שקל, 1,300ב־ חגורות־עור
 צרות, עניבות שקל. 800ב־ פלסטיק
 וגם שקל 1,300ב־ סרוגה, מכותנה

 האוהב לגבר הכל — כובעי־קש
מושלמת. הופעה
 איטליה תוצרת בביגדי־ים גם

 עשויים הללו בבנטון. מתמחים
 3,500 בין ומחירם ניילון, או לייקרה

 בהופעתם המהדרים שקל. 5,500ל־
מחומר קיטבג לרכוש יוכלו בים

מפיקה חולצת־סריג
מגבת גם קיטבג, גם

 או שקל, 800 שמחירו פלסטי,
 התיק חפצים. לנשיאת תיק־מגבת

 בד ומבחוץ מגבת הפנימי בחלקו עשוי
 על־ידי נפתח הוא בשעת־רצון ציבעוני.

 ! כמגבת ומשמש רוכסנים, שני
בשפת־הים. עליה להשתרע

 יעקבזון, רפי סבירים. מחירים
 החליט ביגדי־נשים, כה עד שעיצב

 גם ממירצו ולהשקיע הדעת את לתת
 עיצב הוא זה בקיץ הגבר. לטובת

 הכוללת לגבר, עשירה קולקציה
 חלקים, מבדים חולצות־כותנה

 המתאימים ופירחוניים, מודפסים
 וסופג טיבעי הבד הישראלי. לאקלים
וקלילים. נוחים והדגמים
 מיכנסיים גם אצלו להשיג ניתן
 ישרה, בגיזרה ותואמים ארוכים

 גומי*! הוא האירופי, העיקרי, כשהחידוש
 1 יכול מ־כנס שכל כך — במותנים
 ! רעיון .42 עד 38מ־ מירה, לכל להתאים

 | למצוא דיצריך כל על עוזר הגומי
למידתו. מיכנסיים

 מיקטרונים עיצב גם יעקבזון רפי
 עשויים בלוזון, בסיגנון הם לקיץ.
 או כחול לבן, שחור, אחיד, בצבע כותנה
 שבקו־ למיכנסיים ומותאמים אדום,

 הוא ״סבירים," והמחירים? לקציה.
 הדגמים ממחירי נמוכים ״יותר אומר,

לנשים."
 לאוהבי 'מעניינים. שילובים

1 חברת מייצרת כחול־לבן תוצרת
 כל על העונות חולצות מנהטן

 ורשת. ויסקוזה מבדי־כותנה, הדרישות,
 או מכופתרים סיני, בסיגנון הצווארונים

רגילים.
 צורך אין תואם. מיכנס חולצה לכל
 החלק את להתאים רגליים, לכתת

 יצרני רוב להיפך. או לתחתון העליון
 | המלאכה את להקל מעדיפים האופנה

 למערכות ודואגים המתלבש על
מוכנות.

 עם ספורטיבי אופי משלב זה מראה
 מיכנסיים לחולצות.אלה מהודר. מראה

קלאסיים.
 הניילון ובמיכנסי הניילון בחולצות

 המראה מן החריגה בולטת התואמים
 לשעות־ המערכות המקובל. השמרני,

 בלתי־ אפשרויות מציגות גם הפנאי
 כל מעניינים. לשילובים מוגבלות
 פריטים, מכמה מורכבת מערכת
 או בנפרד ללבוש אפשר שאותם

אחרות. בווריאציות
 בשטח הטון את נותנת גלי חברת

 הפנאי. בשעות והלבוש הספורט אופנת
 לבוש, פריטי של בלתי־נדלה שפע

 לוי, שוקי של וחדשני מקורי בעיצוב
 את מאפיין מרהיבי־עין, ובצבעים

גלי. של הספורט אופנת
 הפולו חולצות של מקומן את

 ובעלי מפוספס מטריקו המוכרות,
 פולו חולצות תפסו לבן, צווארון
 של בשילוב אוורירית, פיקה בסריגת
 בתוספת בוהקת, כותנה עם טריקו
אחרים. עיטורים או מלוכסנים כיסים
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