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 המסוגל :הגיוני ניתוח ככושר אתה המצטיין ? בלשי חוש לד היש
 באשר לך יתפדר זה כד ? אפופי-תעלומה מחרים, כמצבים להתמצא אתה

מס הפכו אשר מסיפורים, המורכבות הכאות, השאלות על להשיב תגסה
העוב למשל, חשוכות. עובדות כמה מהם שהושמטו לאחר ביותר, תוריים

 היה האיש הן: האסון״ ״סלע התעלומון מן שהושמטו האמיתיות, דות
 פנימה המים פרצו שלו, האמוראים בגד את הסלע קרע כאשר אמודאי

והמיתוהו.
ורא כראש הוא בלבד. כשרונותיו לבחינת התעלומון על תשמור אל

 במסיבות חבריך את בו לבדר תובל ומרתק. משעשע חברתי משחק שונה
 תמיד תוכל :דאגה אל באן, המובא התעלומונים מלאי יאזל אם ונשפים.

חשובות. עובדות במה השמטת ידי על לתעלומון ולהפכו קצר סיפור לקחת
 התעלומונים את לפתור לך תעמוד לא סבלנותו אם אחרון, ואחרון

.19 בעמוד המובא בפתרון עיין בעצמך,

הבעל שריד• *

המסתורי ד1ה ★

I
 התבונן פתע במכונית. וענס ואשתו בעל
 המכונית את עצר האשה, בהתנהגות הבטל

 כאשר ביותר. הקרוב הבית לעבר ורץ
 ה־ גוססת. אשתו את מצא למכונית, הור

המש אולם זר, אדם בחברת נמצאה אשה
 הזר, את עצרה לא למקום שהגיעה טרה

7 מדוע אותו. חקרה לא ואפילו

ברמי־־הלילה טלפון ★
 הלילה את לבלות נאלץ היה רון אברהם

ב ביקר לא הוא זרה. בעיר בבית־מלון,
 לו היה איש. בה הביר ולא מימיו עיר

 האמצע־ם כל את ניסה הוא להרדש. קשה
 את הרים לבסוף הצליח. ולא הבדוקים

 העיר בתוך מספר וחייג שפופרת־הטלפון,
 עליו נפלה כבר דקות כמה וכעבור —

י הדבר אירע כיצד עמוקה. תרדמה

□עודת-תמוות *
 מסויים. מאכל לבטלה הביאה אחת אשה
 גרס בן פי על ואף רעל, היה לא המאכל

 החקירה בשעת הוכח הדבר למותו. במישרין
 נתבעת ולא האשח נעצרה לא כן פי על ואף

? מדוע לדין.

הרוצחת האם *
 חינוך קיבלה טובה, במשפחה גדלה נורית
 כל לה היה לא ואף־על־פי־כן, שמרני.

ד היססה לא כן על מוסרי. חוט־שדרד,  נ
ה עוז• עם בעלילת־אהבים להסתבך רית

 ועוזי רב זמן עבר ולא והפותח, הולל
 ה. שנ בין כשכרסה לאנחות, אותה עזב

 שני שלישיה. לנורית נולדה זמן לאחר
 האם נקבה. ממין ואחד זכר ממין תינוקות

 מעשה עוללה אחר בעניין, ילדיה את סקרה
 ורצחה •מהם אחד על הסתערה היא : זוועה
 לא המשפטי היועץ פלא׳ זה וראה אותו.
? מדוע פלילית. תביעה כל נגדה הגיש

? זאת עשתה מדוע בעל־הבית.במסעדה רצח *

 השכונות, באחת שהתגוררה כהן, מרת
 חותנתה. את מאד חיבבה תל־אביב, בקרבת

נכ אחר לשוק׳ כהן מרת יצאה אחד בוקר
 באשר קפה. ספל ללגום החותנת לבית נסה

 בעלה, בשרידי עיניה נתקלו הביתה, שבה
 הזעיקה לא היא אולם בראשו. כדור ששלח

אח אלא לרופא, קראה ולא המשטר,־, את
 הרצפה. את לשטוף והחלה בסמרטוט זה

י כך נהגה מדוע

מ במסעדת יתד נועדו ועורך־דין רופא
 קרובות. לעתים בך סעדו הס פוארת.

 פתע החלון. ליד נמצא הרגיל שולחנס
ה הרחוב. מכיוון אדיר קול־נפץ נשמע
 המלון. אל מינק ממקומו קפץ רופא

 !׳־ נהרגה ״אשתי קרא, !״ אדירים ״אלוהים
 עורן- דבריו. את לסיים הספיק לא הוא

ב אותו והרג בו ירה אקדזו, שלף הדין
? זאת עשה הוא מדוט מקום.

הנורא הסוד *

נצח—נעור ★
ש שעה אשתו, מעיני נעלם צעיר בעל
ה־ בשוויץ. ירח־הדבש את בילו שניהם

בתעדומון משחק־ם בך
 הנוטר, מסיבה להציל קרובות לעתים התעלומון יכול חברתי כמשהה

 ״שמואל : לדוגמה תעלומונו. את מספר המנחה : המשחק דרך וזו לגוזע.
 פני על בעוברם לפתע, עזה. באהבה חבוקים אלנבי ברחוב טיילו וחודר,

 האשה. על נמרצות מכות חוור, את להכות שמואל לפתע החל החדש הפאטאג׳
?״ וכיצד איך

ב״כן״ משיב המנחה ואילו בשאלותיהם, המשתתפים מתחילים מכן לאחר
 עד אותו הרגיזה ״האם ״לא.״ ?״ אותה לאהוב פתאום הדל ״האם ״לא״. או

 עשתה שהיא חשב והוא אותו היכה מישהי ״האם »לא.״ ?״ מכיליו שיצא
״לא.״ ?״ זאת

 על דבורה עמדה ״האם ״כן״ ?״ להכותה שחייב משהו לה קרה ״האם
״ ?״ ראשה א ל  «לא." ז״ נדלקו ״שערותיה ״כן.״ ?״ אש בה אחזה ״האם ,

 שמישהו מפני נדלק הכובע האם הסוד.״ לא עוד זה אך ״כן, ?״ ״כובעה
״כן.״. ?״ סיגריה ״בדל ״לא.״ ?״ בוער גפרור מלמעלה זרק

חוש. תעלומון של פיענוח להציע המנחה יכול — המוצלח הפתרון ועם

 בעבור דק בעלה עם ונפגשה שבד, אשד,
 נשאר הוא :פלא זה וראה שנה, ארבעים

 זקנה הפכה שהיא בשעה בד, ורענן, צעיר
הדבר? אירע כיצד וצמוקה.

7 רצח

השמש לאור ד□ *
 תחת זזיונו, לאור נפגשו אמריקאים שני

 שלף מהם אהד הלוהטת. השמש קרני
 מכוון. :היה הרצית ברננהד. וירה אקדח

 היח לא והנרצח שופר היה לא הרוצח
 המשטרה אחזת לא בן פי מל ואף — פושע

ז מדוע צעדיס. בכל

הסכין חוד על ★
ב תעתה שחורים לבושה צעירה, אשד,
 למציא יכלה לא היא. גדולה. עיר רחובות

 והת־ ניגשה לבסוף לבית־המלון. דרכה את
 פתח בעל־הבית הבתים. אחד דלת על דפקה

 למלון. גיע ל כיצד לה והסביר הדלת את
 כאשר לדרכה, ללכת ועמדה לו הודתה היא
תלוי שהיה פסויים, חכץ על עיניה נחו

הכווכות הנורות *
ב נורות־חשמל תריסר קנתה יהודית

 הביאה היא רחל הטובה, לחברתה מתנה
 אחר כולן׳ את ניסתה הביתה, הנורות את

 היום למחרת רחל. לבית אותן הביאה
 לבית־המסחר הנורות כל את רחל הביאה

: והכריזה
אינן הנורות !הכסף את לי ״החזירו

\" דולקות
 ופרץ בנורות אחד מבט שלח הזבן
? צחק הוא מדוע אדיר. בצחוק

בלהכות מוות *

 דמה. את הרתיח החפץ מראה בפרוזדור.
של בו בל א.ית וגעצה סבין שלפה היא

 הנשואה, אחותו את לבקר בא אתד מלח
ערב בילה הוא ארוך. ממסע שחזר לאחר

 עם והשתעשע וגיסו אחותו בחברת ימענ
 יומיים כעבור בבית. אשר' והחתול הכלב

הח כל את ומצא לבית־אתותו המלח חזר
 פנימה, פרץ כאשר נעולים. והדלתות לונות
והגיס האחות :נורא מראה לעיניו ניגלה

הכלב מתים. הרצפה, על מוטלים היו
היו ופגריהם הם אף מתים היו והחתול

 I היתה המלח של תגובתו 'פצעים. מכוסים
 i להעוה יבשים זרדים אסף הוא מהירה.

 I בי שעבר שוטרים משמר באש. הבית את
 f איש אולם זאת, עושת אותו ראה מקום

 1 הצתה. באשמת אותו לעצור ניסה לא
מדוס?

הגורלי הכיסא ★
 I כאשר הרגילה, בעבודתו עסק יעקוב

 אילם כיסא. חיפש הוא עייפות. פתע נתקף
 / מכפר דקות כיסא. כל היד, לא במקוש
 1 יעקוב של גופתו היתה כבר מכן לאחר

? הדבר אירע כיצד לגזרים. מרוסקת

השחור החסם ★
 ולבוש משחת־נעלייס כמו שחור כושי
 ה־ דרן־עפר. לאורן הלן שחורה, הליפה
ה לקראת באה פתע מעוננים. היו שמיינז

 f קי׳ מאה של במהירות שדהרה מכונית כושי
 f נעצרה המכונית אולם לשכה. לומטרים

 1 שהוא מבלי הכושי, לפני ספורים מטרים
? הדבר אירע כיצד כלל. נפגע

מעולם. הוריה את ראתה לא אדלר רבקה
 בבית־יתו־ חונכה והיא בינקותה, מתו הס

גדלה כאשר רבות, שנים בורעכ מים.
 ילדים, שני וילדה לאיש נישאה רבקה,

 באמריקה. אחות לה יש כי בסקרה לה נודע
הס חנה, והאחות, לאמריקה, כתבה היא

קבלת־ בישראל. קצר לביקור לבנא כימה
 מיד אולם נלהבת, היתה לה שנט־כה הפנים
ולחשה חנה ניגשה הערב, ארוחת לאחר
 ערב באותו עוד רבקה. של אזנה על משהו
בילדיה בבעלה, וירתה אקזח רבקה לקחה

וה־ ההתאבדות סיבת היתה מה ובעצמה.

ם * ו ל ת ח ו ה ד כ
 } באחד כשומר־לילה עבד מזרחי שמעון

 / שמעון ניגש הימים באחד בחיפה. הבנקים
 :ואמר הבנק מנהל אל

 f הלילה לטוס עומד שאתה שמעתי ״אדוני
 "1 זאת תעשה אל לרומא.

 המנהל. שאל ?״ ״מדוע
 / המטוס כי חלמתי בלילה ששלשום ״מפני

 נהרגו.״ הנוסעים וכל התרסק
 ן דהה הוא טפלות. באמונות האמין המנהל

 \ הגיעה היום למחרת אחו. ליום נסיעתו את
 1' התיכון הים לתוך נפל המטוס כי ידיעה
 V המנהל בחיים. נשאר לא מנוסעיו ואיש
 / לשומר קרא הוא הפלאית. הצלתו על שמת

 | ציווה אחר גדול, סכום־כסף לו העניק הלילה,
I י השומר פוטר מדוע מעבודתו. אותו לפטר

האסון סלע *
 פתע הרגילה. בעבודתו עסק אחד אדם
 כעבור בגדו. שרוול את וקרס בסלע נתקל
 ללא מוטלת גופתו היתה כבר מספר דקות

7 הדבר אירע ביצד רוח־חייס.

* . ת ו ד ב א ת ו ה ח א צ ר
 J בכך• ספק היה לא התאבד. זמיר אברהם

 1 אבק סימני האקדח, על האצבעות עות טב
 / נורה ממנו הכיוון הגופה, על השריפה

 \ ירה שזמיר כך על העיד זה כל — הכדור
 ;< זמ־ר מרת נעצרה כן פי על ואף בעצמו.

? ? מדוע בעלה. ברצח והואשמה

המסתורי הדקות *
 של למספרה אדם נכנס הימים באחד

 : הספר את ושאל אשכנזי יצחק
 נדי בתור לחכות עלי יהיה זמן ״כמה
״7 להסתפר

 הספר. השיב משעה,״ ״למטלה
 ימים כעבור אולם ויצא. פנה. האיש

 השאלה, אותה את שאל שוב, חזר מספר
שבא. כלעומת הלן דומה, תשובה קיבל
 1 במספרה. והופיע האיש שב שבוע בורעכ

 I הוא הספר. של סקרנותו התעוררה הפעם׳
 :ואמר שלו לשוליה פנה

 I מקיף הוא מדוע לברר ונסה אחריו ״עקוב
 להסתפר.״ נשאר ואינו בשאלות אותי

» המסתורי. הלקוח בעקבות הלן השוליה
1 : לספר ואמר חזר קלה שעה כעבור אולם

I כוונה כל אין הזה לאיש אשכנזי, ״מר
להסתפר.״

7 באמת לקוח אותו רצה נדח

ערומות גיסות שתי ★
 התל־ לדירתם חזרו איתן ומרת מר

 פתחו הם מרתק. סרט שראו לאחר אביבית,
 מחזה־ נגלה ולעיניהם הדירה, דלת את

 ערומים בחדר, נמצאו וצלילה זאב אימים.

 הרצפה. על מוטלה היתה צלילה לגמרי.
ה על מוטל היה זאב מתה. היתד, היא

 אירע מה עמוקה. בשינה שקוע כפה,

י שם
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