
י י

י * ■

קילר, כריסטין הזוגנזנית־יצאנית של אלה, רגליים זוגהמצב לרגלי
ברישיינו כושים ששני לכך ספורים חדשים תוך גרם -------------,

 שממשלת יתפטר, הבריטי ההגנה ששר לארצו, יוחזר סובייטי ימי שנספח למאסר, נו1יד
לגורלה. תחרד הגבוהה הבריטית החברה ושצמרת מתפקידה להתפטר תיאלץ בריטניה

האגגליס האדים כנד אס ףי>
ה ונשאלה חזרה זו עתיקה שאלה 1 1

 השהיתות פרשת נוכח תבל, ברחבי שביע
בברי השבוע שהגיעה הפוליטית־מוכרית,

 בהיסטוריה להיחרת והעשויה לשיאה טניה
 כ״פרשתקריס־ או פרופיומו״ השר כ״פרשת

בברי שאירע מה אם ספק כי קילר״. ן ט
להת היה עלול האחרונים בשבועות טניה
בעולם. אחרת מדינה שהיא באיזו רחש

 וורד, ד״ר של הטלפון מנערות אחת ו,6ה־
קילר. עס פרופיומו לנאפופי עדה שהיתה

 עם אינטימיים ביחסים יסתבך ששר־בטחון
ש לקרות. יכול עוד אולי זה — יצאנית

 שכל הגבוהה, החברה איש מפורסם, רופא
 עד המלוכה מבית ונכבדיה, הממלכה עשירי

 יתגלה ביתו, מבאי הם הקולנוע שחקניות
 להתרחש. עלול זה גם — לזנות כסרסור

 התודעה במרכז תעמוד הפרשה שכל אבל
 אותה יחשפו שעתוניה שלמה, אומה של

כ בו; ישתמשו שר,מפלגות פרטיה, לפרטי
בגל תאבד שלטון ושמפלגת פוליטי, נשק

 — ושלטונה מעמדה עשתונותיה, את לה
בבריטניה. רק להתחולל יכול זה

 בחלקו נלקח כא־לו שנראה סיפור זהו
 מן בוקאצ׳יו, של האירוטיים הסיפורים מן

מולייר. ומקומדיות שקספיר של הטרגדיות
 שנת של הקיץ מחודשי באחד תחילתו

 של המיוחדת המחלקה אנשי כאשר ,1961
1 הבריטי, הנגדי הריגול 0 כפו שהיו ,5.

 מק־ הרולד הממשלה, לראש ישירות פים
 הקאפיטן אחר בעיקוב עסוקים היו מילן,
ב הסובייטי הימי הנספח איבאנוב, ייבגני

ב שהתערה זה, יפר,־תואר גבר טניה. בר•
כס פיזר הלונדונית, החברה בחיי מהירות

 של חיים אורח וניהל חשבון ללא פים
 הריגול אנשי של חשדם את עורר מיתרות,

הסוביי הריגול רשת ראש הוא כי הנגדי
 במעקב, נרשם השאר, בין בבריטניה. טית
תכו לעיתים לבקר איבאניב אותו 'נוהג
 באחד שבוימפול־מיוז, 17 מס׳ בבית פות

לונדון. של העשירים מרובעי
ה אנשי המשיכי אפורה נוהלית בשיגרה

ה אחרים אנשים אחר לעקוב הנגדי ריגול
 הבא כל את צילמו הם זה. לבית ם נכנס

 בהן נראה התמונות, פותחו כאשר והיוצא.
מג וחבוש קומה נמוך גבר גם השאר בין

ה הריגול אנשי מוכרים. היו שפניו בעת
 ״הרי הפתעתם: את להסתיר יכלו לא נגדי

הבוס!״ זה
 דניס ג׳ון ההגנה שר אלא היה לא הבוס

 נשוי איטלקי, אצילים ממוצא ,48 פרופיומו,
 ואלרי יפהפיה, שחקנית־קולנוע שהית־. למי

הובסון.
 לאותו אירע מה יודע איש אין היום עד
 הבריטי, הנגדי הריגול של מפתיע גילוי
ל שנחשב ומי ההגנה ששר התברר לפיו
 ביניהם מחלקים הרוסית, הריגול רשת ראש

 קריסטין בשם דוגמנית של מיטתה את
 ט השעשוע מנערי אחד של בדירתו קילר,

וורד. סטפן ד״ר הלונדונית, החברה של
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העדה? ברסח מדוע

שר־ של האינטימיים חייו ופרטי ■יתכן
נחלת לעולם הופכים היו לא ההגנה
הי הפוליטיה־מיסרית והשערוריה י,ציבור,

 של המיזח־ המיני מעמה לולא נמנעת, תד,
 לא מפורסמת השבוע שהפכה נערה, אותה
הסובייטית. הקוסמונאוטית מאשר פחות

ש ,23 קילר, קריסטין' שאותה מסתבר
ב ללונדון הקטנה לדתה מ מעיירת ברחה
קול קאריירה לעשות כדי ,14 בת היותה
ממאה־ שניים כושים. במיוחד אהבה נועית,

לגי בחודה מחכים אחרים מאות חמש ועוד -


