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נוטלז~ללבנוגעtי"בטרגי-קומדיה :כךע

וךג·דנים·מעי:ם.אנגלישלקבוצהפורסטר

מדהימיםמצבים,שללשררהוחושפםשנים .
צפויה". ·לאלאתגובהבהםiזמעו:רריםבקוטביותם,

וכלנרי·צולפת"בסאסירה :'כךזאתמנסחתהייתיז~ני

אנגליםשלקבוצהפורסטרנוטלו, iנ;געת-ללב
גאוו~,בעלי _ו;בעיקר, .אט~מיםואוויליים,רגשנרם

 " ...גרוטסקיםמצ;ביםשורת-בפכיאותםומעמיד
בכותלארוכותשניםמזהיושביםפורסטר .מ.א'כתני

לiדץמפעילכללבדרךזהמקוםהספרות.שלהמזרח
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