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שדר .3 מואפן מ

 בונד. ס8<י״ להיות ימו אתה גם
 מנשיו׳ את לרכוש ימו אחר נר

 המתוחכמים והגירוש הריגול
בעצמו מהם וליהנות ביותו

המפרט הקטלוג זולים. אינם הללו הצעצועים כי להניח ש ^
 30 הוא עצמו הקטלוג של מחירו אבל מחירים, מפרט אינו אותם
ש״ח. 90כ־ ליש״ט,
 בשוטרים לשחק הרוצה ארם, סתם ואף מרגל פרטי, חוקר
 מיתקנים העדי הריגול חנות חברת אצל לרכוש יכולים וגנבים,

מלהיבי־דימיון.
 עב־ ספר להשיג יכול מישרדו או ביתו על לשמור שרוצה מי
 כאשר מושלם. מכשיר־וידיאו נמצא שבתוכו בעור, כרוך כרס,

 מצלם הוא בדירה, או במישרד בארון־הספרים, הספר את מעמידים
 ברצף יילכדו ומרגל מאהבות פורץ, גנב, לשם. החודר ארם כל

 על־ידי מופעל שהמכשיר מאחר חשד. כל בלי שלו, התמונות
 בכל לפעול ויכול ביד, לנשיאה גם ניתן ש״הספר" הרי סוללות,

 חור למטה משמאל. עומד הוא )1( בתצלום נייד. כמכשיר מקום
העדשה. ובו קטן

הציתות לשיבוש מכשיר .4

 רב־ בוגד ג״ימס תיק בתוף נמצאת אחר מסוג מצלמת־וידיאו
 נקלטת התמונה דבר. כל לצלם ניתן בתיק חריר ודרך רושם,

).2 (תצלום התמונות. את המנציח מרוחק, במכשיר־טלוויזיה
 בחנות־ הווקי־טוקי. הוא שיכלולים, כמה שעבר ותיק, מכשיר

 בתוכו מכיל והוא קטנטנים, למימדים מוזער הוא הדגול־הנגד׳
 (תצלז□ זרים. על־ידי השיחות קליטת את המשבש מיתקן־הצפנה,

3.(
 החברה פיתחה חשובים, סודות בעלי או אנשי־עסקים עבור

 גם המותקן זה, מכשיר טלפוני. ציתות לשיבוש מכשיר־מערבל
 בנמלי־תעופר, לשימוש במיוחד עשוי בונד, ל״םס תיק בתוך הוא

 הוא לטלפון, אותו מחברים כאשר ציבוריים. וטלפונים חדרי־מלון
).4 (תצלום מצותת. כל על״ידי השיחה קליטת את משבש

 מכשירי כל לגלות מסוגל קופסת־סיגריות של בגודל מכשיר
 או במכונית במישרד, בבית, בסתר המורכבים האזנה, או שידור
).5 (תצלום בסירה.

 הקטנטן, גלאי־השקר הוא החברה של ביותר החדיש המכשיר
 של בקולו המתח פי על פועל המכשיר היד. בכף להחזיקו שאפשר

 השני, הצד של ידיעתו ללא כך, אמינותו. מידת את וקובע אדם,
).6 (תצלום אמיתותו. את בחשאי לבחון ניתן

 פנס־ הוא החברה, על־ידי שפותח עצמית, להגנה מיוחד מכשיר
 את מפנים כאשר מדהימה. עוצמה לה שיש אלומת־אור בעל כיס

 לרגעים להלם ונכנס מסתנוור הוא תוקף, של עיניו אל האור
 הפנס, של יתרונו בינתיים. להימלט לקורבן מאפשר הדבר אחדים.
 גופני נזק גורם שאינו בכך אחר, פנס־כיס ככל ממש הנראה
).7 (תצלום בלבד. אותו מהמם אלא לתוקף,

 לראות המאפשרת קטנה, מישקפת הוא האחרון האביזר
 גם למרחקים רואים לעין, המישקפת את מצמידים כאשר בחשיכה.

 הגדול יתרונה אור. של נוסף מקור כל ללא ביותר, החשוף בלילה
).8 (תצלום בכיס. לנשיאה וניתנת קטנה היא המישקפת: של

 סניף בלונדון. אורלי ברחוב הוא החברה של העולמי המרכז
 בעריה אחרים סניפים וכמה בפאריס, ואנום בכיכר נמצא נוסף

ארצות־הברית. של הראשיות
 ממחיר ינוכה הקטלוג מחיר כי נאמר החברה של בפירסום

ה ה,להא מהמכשירים אחד כל של הקניה לנ ^ אי

מהמם פנס .7

זעיר גליאי־שקר .6


