
 באו מעטים
 אבר והווו״ה.

דיברו רבים
 ותמהו עריו

שהו ער מע
 סכום יקבל והוא בארצות־הברית, לגור

 עימו החוזה לשנה. רולר מיליון חצי של
שנים. 10ל״ יהיה

וא הגוף, על לקרוי סיפר אדם אותו
 נציגים לו שיש ותיק, אירגון זהו כי מר

 לשבש היא האירגון מטרת העולם. בכל
 אנשיו ביקום. ההתרחשויות מהלך את

ביולו אמצעי־לחימה בפיתוח עוסקים
 סיפר קרוי תחנות־כוח. ומשבשים גיים

 מגיפה בישראל החלה שנה באותה כי
 האורן בעצי התהלוכה טוואי זחל של

 מתו העצים כל וכמעט ^שבשער־הגיא
 גם היו שנה באותה מיסתורית. בצורה

בישר בתחנות־הכוח קשים שיבושים
אל.

 אירגונו כי לקרוי סיפר אדם אותו
ב הרוסית המהפכה את שיזם הוא

עו,  כל לו ואין היטלר מאחורי עמד גז
דתית הלוו״המכיוון בעולם, מהלכים לשבש קושי

חדד מישל הגופה: את שגילה האיש
חרישית דימעה

הגופה ליד והבת האם
סמסים ראשים

 הבין קרוי כספיות. מיגבלות לו שאין
 המיליארדרים גם היו המממנים בין כי

ומורגן. רוקפלר
 של אשתו גם נוכחה ההיא בשיחה

הדב כל את שמעה והיא גאולה, קרוי,
 ודן לחבריו, העניין על סיפר קרוי רים.

אח מדובר. במה לבדוק ניסה בן־אמוץ
 שנית אדם אותו אליו טילפן זמן״מה רי

 מבוטלת, לו שהציע ההצעה כי לו ואמר
_ לבן־אמוץ. הסוד את שהסגיר מכיוון

 קצר זמן מת אדם אותו כי סיפר קרוי
 ומת נפל ברחוב, ברע חש הוא אחר־כך.

 המוות שאחרי בנתיחה בבית־החולים.
 היה וקרוי• בליבו, תקלה נמצאה לא

 האירגון, על־ידי נרצח האדם כי בטוח
 פחד קרוי הסוד. את שגילה מכיוון
 של הכוונת על נמצא הוא גם כי מאוד

אותו. גם שיהרוג האירגון,
 לארץ, בא זמן לכמה שאלתי כאשר

 הוא לחופשת־קיץ. יבוא הוא כי אמר
 לאוסטרליה, לחזור מתכוון הוא כי אמר
ה את מלמד בטוב, מרגיש הוא שם

 פילוסופיה המטומטמים אוסטרלים
 לו ויש לחשוב, רוצים אינם הם כי קלה,

שלו. למחשבות זמן
 בחורה היא טלילה, בתו, כי אמר הוא
 בחייה, שעברה מה כל למרות נחמדה,

מזי בעלה מת פגישתנו לפני יום וכי
אבעבועות־רוח. של הום

 מהבית, יוצא אינו כי עוד סיפר קרוי
 פוגש אינו וכי הרצאות, לצורך אלא
זמן. ביזבוז שזה מכיוון איש,

 חלק דפנה. של סיפורה כאן עד
 זה בתוכנית בעצמה סיפרה ממנו קטן

 בגלל אך שעבר, בשבוע ששודרה הזמן,
 הפרטים רוב את סיפרה לא הזמן קוצר

ה לאחר כי הוסיפה היא באן. שגילתה
 קרוי, אליה טילפן הופיע, שבה תוכנית

 על תגובות הרבה היו אם לשאול כדי
 היתה לא כי לו השיבה דפנה התוכנית.

 ואינה בירושלים, המערכת עם בקשר
יודעת.
בינו 20ב־ נוספת בפעם טילפן הוא

 הוא בחייו. האחרונה השיחה כנראה אר,
 מאוכזב ונשמע התגובות, על שוב שאל
 כי אמר הוא התגובות. ממיעוט מאוד

 בני־החושך של שידם מזה מוטרד הוא
 רעידת־האדמה כי על־כך ודיבר גוברת,
באו שאירעה בברית־המועצות, השניה

 סוף־ על נבואותיו את מאששת יום, תו
 הוא כי אמר הוא וקץ־האנושות. העולם

מ פחות תוך מאוד, קרוב שהסוף חוזה
שנים. סו

האחרונה. שיחתו כנראה, היתה, זו
אלון, אילנה

< עפדיד ציון צילם:
ובתו מוסינזון ייגאל השכן:

איתו? שדיבר האחרון היה ם׳
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