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הדוכטית תעלול־
 לגבול מק־ארתור דוגלאס התקרב מאז

 להתערבות וגרם ,1950 בדצמבר המאנצ׳ורי,
האנ בין היחסים נמתחו בקוריאה, הסינית

 אינו מק־ארתור אולם והאמריקאים. גלים
 השליט העם בני בין להתנצחות יחיד גורם

 מונטי : היום בו השליט והעם אתמול בעולם
 כותב באמריקה, הזה העולם סופר ג׳ייקובם,

 סלע היא אף המהווה שנייה, אישיות על
— :מחלוקת

 ב־ נפוצה המפתיעות השלושים בשנות
 על בדיחה רב, זמן במשך לונדון, עתונות

 מחזר אדוארד שמלכם המזעזעות, הידיעות
 פשוטת־ — מזה וגרוע פשוטת־העם, אחרי

 הושקט בכללו העסק אמריקאית. שהיא עם
 שוולים מפני בניו־יורק, נופח! אבל בלונדון,

 דמות היתר, וינדזור, דוכסית כעת סימפסון,
יורק. בניו העליזים הלילה בחיי נודעת

 העתונות, משתדלת החמשים, בשנות כיום,
 הדוכס על ידיעות לשמור כוחה, מאמצי בכל

 היא הסברה תתפרסמנה. שלא והדוכסית,
 ואהובתו. לשעבר המלך בין פעורה שתהום
 היתר, הדוכסית לתעלולי האופינית התגובה
אוי עתונים, של סינדיקטים ששני העובדה

 הרכילות סופרי על פקדו מושבעים, בים
 שכל מאורעות סידרת על לכתוב לא שלהם

 שני בהם. מדברות המדינות, ויתר ניו־יורק,
 (המ־ שפעולתם חושבים הסינדיקטים בעלי

 על להתגבר לדוכס תעזר מפרסום) נעותם
הסוערים. בחייו האחרון המשבר

 מה זמן במשך בשנית. אובד הכסא
 קרובות לעתים המזלזלת הדוכסית, נראתה

 בפומבי אהבה אותות מעניקה בהופעותיה,
 המבוהל שבעלה בשעה צעירים, לבחורים

 הוא כיצד עיניו במו וחוזה בגפו יושב
שניה. בפעם כסאו את מאבד
 את לשאת שנבחרו הצעירים, האנשים שני
 30 בן שעשועים נער הם חיבתה, אותות

 מהבעה, ריקים שפניו דוניו, ג׳ימי בשם
 ירשו אלה .23 בן ממושקף שחקן נים, רסל
 של דודה בן הוא דוניו לשעבר. המלך את

 (שרשרת וולוורת ויורשת שעשועים נערת
שה הוטון, ברברה הענקית), הכל־בו חנויות
 זעומה מתנה שנים, מספר לפני לו, עניקה

 ה־ ערכה האחרון לכבוד דולר. מליון בסך
 המפוארת קולוני במסעדה מסיבה דוכסית

 מיוחדת רומבה תזמורת הזמינה בניו־יורק,
נו הצדק, על לשמור כדי הזדמנות. לאותה

ה לפתח במכוניתה לנסוע גם הדוכסית הגת
 לחכות ניפ, מופיע שבו אינזפריאל, תיאטרון

 לאחד להסיעו האיפור, את מעליו שיסיר עד
 של הכושים רובע בהארלם, הלילה ממועדני
ניו־יורק.

מעו היו בפומבי הדוכסית של הופעותיה
 המופלאים. תכשיטיה למראה התרגשות ררות
 בגלל התפעלות עוררו במיוחד, מהם, שנים

 יהלומים, צוארון :העדינה המחשבת מלאכת
 ירכה על לענוד נוהגת שהיא יהלומים, ותמר
 ספק מטילים אין השמלה). מעל (מובן
 ימפ־0 ווליס של הטוב והטעם הבחירה בחוש

 לחזות קנדי פרוות סוכן ע״י שהוזמנה סון,
 וקנתה ביותר), (היקרות מינק פרוות במבחר

 קנייתה את שערכה העובדה מביניהן. עשר
 תטהר ודאי הבריטי, העמים חבר אצל דוקה
והפרזה. בזבוז מאשמת אותה

משתע האשה - עובד הבעל
 גורמת האמתית ההתרגשות את אך שעת.
 מיום ופחות, פחות נראית שהדוכסית העובדה

נאמ הזה הפירוד על הדוכס. בחברת ליום,
 הרכילות. דברי רב נכתבים, אין כי אם רים,

שמ כי טוענים, הדוכס של הקרובים ידידיו
 אשתו את הוא אוהב שעדיין אומר, עוהו

 לבצע מלא חופש לה לתת וברצונו כתמיד,
 הנוכחי. רוחה מצב שיחלוף עד חשקיה, את

 אחד אמר ?״ אחרת ברירה בידו יש ״כלום
 כך — מוצא ללא למצב הגיע ״הוא מידידיו.

 היא לפניו הפתוחה היחידה שהאפשרות
 שהפירוד טוענים אחרים ולחכות״. לשבת
 זב־ בכתיבת עסוק ,שהמכס בעובדה טמון

 חפש לאשתו לתת מעדיף הוא וכי רונותיו,
 הבעל כתיבתו. את להפסיק במקום שעשועים,

 שהוא במקרה משתעשעת• האשה — עובד
 הנשפיה את כרגיל, הוא, עוזב אליה, נלווה

 בשעות הביתה נשרכת אשי!ו — בחצות
החלבנים.
אח גרר המצב לרכל. מענץ... משהו

וה האנגלית החברה בין חברתי סכסוך ריו
 לעצמם סיגלו הבריטים בניו־יורק. אמריקאית

 לצפות״ אפשר ״למה של מלגלגת עמדה
 כמובן, מבקרים, ניו־יורק אנשי מאמריקאית.

 של הטוב לשמה ״שהזיקה על הדוכסית את
 מרשים אינם אבל — האמריקאית״ האשה
 בגנות קולם את להרים (הבריטים) לזרים
 לדעת סקרניים האמריקאים בנוכחותם. ולים׳

 שהוזמנה חברה, אשת שאמרה כמו יקרה, מה
אפ ״הערב :והדוכסית הדוכס אצל לסעודה

מתנהגת היא ״אך חייכה, הוינדזורים״, את גש

 לא פשוט שאני הולמת, בלתי כה בצורה
 : אחרות במלים המעולים״• תכשיטי את אענד

 את אחמיץ לא אבל במקצת, בהם אזלזל אני
 שיתחולל במקרה עמם, לשוחח ההזדמנות

 עליו. לרכל יהיה שאפשר מענין... משהו
עליו. לכתוב לא כמובן אך

ברזיל
ה*׳ונ\ל מלב ד31

בבר האמזון, ג׳ונגל •״?לב שנקלט שידור,
 הקולונל עצמות נמצאו כי לעולם, הודיע זיל,

 הג׳וג־ למעמקי נכנם פאוסט פאוסט. ה. פרסי
 מסתורית, שיש עיר בחפשו ,1925 בשנת גל
 ערש היתה לדבריו, -שר, שנה, אלף 17 בת

דבר. עליו נודע לא מאז האנושית. התרבות
 איבדו שעברו השנים ושש עשרים -במשך

בנ חייהם, את מעטים לא וחוקרים סיירים
שהצ אלה, הקולונל. עקבות את לגלות סותם
סיפ הירוק״, ״הגיהנום מן חיים לחזור ליחו

 על מטורף, שבט מלך על לבן, שבוי על רו
לבנים. ילידים שבט

 וי־ האחים שלשה של האחרונה, התגלית
 אנטוניו הברזיליאני הטייס וקצין בואם לאם

 שנים שש במשך יותר. ודאית היתה בזיליו,
 ק״מ מיליון מחצי למעלה זו קבוצה סרקה

 הזהב, ממלכת — בתולים ג׳ונגל של מרובע
 שידולים אחרי עתה, ורק הקדחת. היהלומים,

 רוצחי את לשכנע הצליחה רבים, ומתנות
מותו. ונסיבות מקום את לגלות פאוסט
 בשנת שמת השבט, ראש אזיארי, זה היה
הקו מקל. במכות פאוסט את שהרג ,1948
 רגע, באותו עצבים משבר אותו שתקף לונל,
כמו לו שניתן השבט, בן של לחיו את סטר
 התנפלו מסביב, שעמדו האינדיאנים, דרך. רה

 הצלם רימל, רוקסור על ג׳אק, בנו על עליו,
 שלושה את רצחו הם במסעו. אליהם שנילוה

וג׳אק רימל גויות את :במקום האנגלים
 ליד קברו פאוסט ואת עמוק, לאגם השליכו
הכפר.

לב מדע אנשי ניגשו עתה וזהב. שיש
 של הן שנתגלו העצמות אמנם אם דוק,

 לרופא לסתו את שלחו הם פאוסט. קולונל
 לפי אותה׳ שיזהה כדי בו, שטיפל שינים,
הטיפול. כרטיס

שלו .1925 בפברואר, החלה ההרפתקה
 קורומבה, מעיר לדרך יצאו הסיירים שה

 גי־ פאוסט, הקולונל הג׳ונגל. .שבמבואות
 הבריטי, הצבא וקצין ידוע וגיאוגראף אולוג
 ביקורים משלושה האזור, את היטב מכיר

 את שלחו חדשים שלושה כעבור קודמים.
גבול על עומדים ״אנו :האחרון המברק

 שני עם צפונה נתקדם יומיים בעוד התרבות.
נגיע ימים חמשה בעוד אינדיאניים. מלוים

הגלאפארום שבט ובניי רואם ויראם האהים
להענות נאות ג׳אק

 המדריכים, האינדיאנים יעזבונו בה לנקודה,
הג׳ונגל. שבטי מפני האיום הפחד בגלל

האמי מסעם את החלו האנשים שלשה
 הוא כי לאיש, שיוודע חפץ לא פאוסט תי.

 הוא העתיקה. השיש עיר מלבד משהו מחפש
 כדי בריטניה, ממשלת מטעם זה, למסע יצא

בזמן ארארם. של הזהב מכרות את לגלות

הא ידי על באמת, נמצאו, אלה מכרות *
במ אוירי, בסיור שגילום רואם, וילאס חים

 הפראים. השבטים שטח בתוך הגיונגל, עמקי
מיליונרים. האחים הפכו מאז

אינדיאנים. ע״י מורעלת
השאלה. נפתרה שנה עשרים כעבור רק

 נער בג׳ונגל מצא ברזיליאני כומר־סייר
 הסביר לשאלותיו, תכלת. עיני עם אינדיאני

 הציע המקובל, המנהג לפי כי השבט, ראש
 בתולות שלוש אנגליים סיירים לשלושה

 רק להזמנה נאות דבריו, לפי שבטו. מבנות
הס שיצאו אחרי פאוסט. ג׳אק — מהם אחד

 הגלאפאלוס, לארץ בדרכם האנגלים, יירים
 1943 בשנת הילד. נולד השבט, ראש אמר
 הבחור. את עמו והביא צרפתי, עתונאי יצא

דוליפה. היה שמו

 כשהדליקה הסיפור. החל רק כאן אולם
 את וראתה שלה, הכיס פנס את ה״נערה״

 נתגלה הפנס לאור נדהמה. המתנפל, של פניו
 איבנוביץ׳. הסובייטי, הצבאי הרופא של פניו

 בל על חביב טוב־לב, רופא היה היום לאור
 בעדינות בנו טיפל תמיד ״הוא החולים.

״נהדרת סובייטי. חייל תמה !
 נפש במחלת לקוי היה הרופא כי התברר
 בשעת בו שנתגלתה במינה, מיוחדת סדיסטית
 :לאמור כתוב מצאו מיומניו באחד המלחמה.
נו רגשות אותי תוקפים סוימים ״ברגעים

 של המוסרית הירידה בגלל מועקה של ראים
 המוסרית הירידה את לחיה״. הדומה האדם

 מתנים שהיו בשעה בעיקר באנשים ראה הוא
 שגעון״, עד חמתי את מעלה ״הדבר אהבים.

 חייבים אלה ״אנשים המטורף. הרופא כתב
 החברה אם ביותר. האכזרית בצורה להענש

 זאת אעשה זאת לעשות לנחוץ מוצאת אינה
אני״.

מוינדזור והדוכפית הדובס
המלך את ירש ג׳ימי

 המכרות, את הפורטוגזים גילו ברזיל כיבוש
 עמוסי חמורים שיירת עם חזרה, בדרכם אך

 ונהרגו. אינדיאני במארב נלכדו זהב, שקיקי
המכרות. סוד אבד עמם

מס שהיית אחרי לאורחיב. בתולות
 שבו עץ שכל הבתולים, בג׳ונגל שבועות פר

האנ הגיעו מטר, 50 לגובה מגיע
 זאת, בכל הצליחו, הם כוחות. לאפיסת גלים

שהו פרימיטיבית, סירה ולבנות עץ, לכרות
הפ הגלאפאלוס שבט כפר אל אותם בילה

ראים.
מת סכנות מלווה היה הנהר על זה מסע
 עם במהירות שחלפו ענקיים, עץ גזעי מידות.

במ סירה להפוך שיכלו נחשי־ענק, ;הזרם
במס המתקיפים, קטנים דגים ; אחת זנב כת

 המים, לתוך הנופל חי, גוף כל עצומים, פרים
הד היה זה מבשר. נקי שלד רק ומשאירים

 כאן עליהם, ידוע שהיה האחרון הודאי בר
 ומתחילה פאוסט, של ההרפתקאות מסע נגמר

פאוסט. של המסתורין פרשת
 מחסן צרפתי סייר מצא 1934 בשנת

 האבודים. לסיירים שייך שהיה צילום, חמרי
 קבעו, אחריה, שבאו והחקירות, זו תגלית

בס נעלמו פאוסט עקבות כי ספק, כל בלי
 הצרפתי הסייר הגלאפאלום. שבט כפר ביבת

בג׳ונגל, נמצאה גוויתו ונעלם. לחפשו יצא

 בבית־ עתה לומד הפרימיטיבי האינדיאני
 האלמנה של המאומץ בנה והוא אנגלי, ספר

 ואת בעלי את ממני לקחו ״היערות פאוסט.
נכד״. לי ״והחזירו אומרת, היא בני״,

גרמניה
כא״נא״ת תתעסק אל

הא מקום, נמצא הברלינאי החיות גן ליד
 אחד ליד המאהבים. זוגות על במיוחד הוב

 גופותיהם אחד, בהיר בבוקר נמצאו, השיחים
 הכאה סימני היו לשניהם וצעיר. צעירה של

בראש.
 הסובייטי, האזור של הבולשת חוקרי
מח מסקנה לכלל הגיעו למקום, שהוזעקו

 בראשם, מכות ע״י הוממו השנים : רידה
 אותם רצח הכרתם, אליהם וכשחזרה נכבלו,
 גסי־ חניקה. ע״י סאדיסטית .באיטיות הרוצח

 הודיע שעה, לפחות נמשכה הצעירה של סתה
הרוסי. הצבאי הרופא

 אצל השוטרים שוב הופיעו ימים 5 כעבור
נוס גויות שתי הביאו צבאי, רופא אותו
באו בוצע הפשע וצעירה. צעיר של — פות
מקום. באותו בדיוק, צורה תה

 מטורפת. בחדגוניות הרציחות חזרו מאז
נמ הצעירים הזוגות העיר, את אחזה בהלה

 יצאו לא רבות צעירות גן׳ לאותו מלגשת נעו
״השוט של חקירתם מבתיהם. בערבים בכלל

הסו הבולשת ושל הגרמניים העממיים״ רים
תוצאות. שום העלתה לא עצמה בייטית
 אחד צעיר זוג הראה אחד בערב אולם

שע בעלת רומנטית, צעירה מפליאה. העזה
 בלוית יצאה למרחוק, מאירות אדומות רות

 כלום. קרה לא המסוכנת. הגינה אל מאהבה
 קרה לא שוב הזוג, חזר היום למחרת גם

המקרה. קרה השלישי בערב אולם כלום.
הידוע, השיח אל הרומנטי הזוג כשהתקרב

 על ניתכה נוראה מכה ענק, צל פתאום קם
 התרומם שוב במקום. התעלף והוא הצעיר,
 אולם הבחורה. על ניתכה שניה ומכה המקל,
 מפליאה. גמישות הנערה גילתה זה ברגע
אר אותו הפילה במתנפל, אחזה ברזל בידי
 היה שיכול לפני אך אקדח, שלף הלז צה.

 היאבקות החלה מידיו. האקדח הוצא לירות
 את לכבול הצליחה שהבחורה עד — מרה

הת לרווחה, נשמה אחר־כך באזיקים. האיש
אדו נכרית פאר, מראשה והורידה — מתחה,

 אחד של הקרח ראשו נתגלה מתחתה מה.
הרו המשטרה של ביותר הידועים האתליטים

 להפיל כדי זו, בתחבולה שהשתמש סית,
בפח. הרוצח את
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