
אחת :מיטה
בריטניה את המזעזעת קילו, כויסטיו פרשת על החדשים ם

 גורדון לאקי בשם ג׳ז זמר לשעבר, ביה
 התמרמרו אדג׳קומב, ג׳ון בשם נוסע וסוכן

 הרומן לאחר אליהם התנכרותה על במקצת
 האחד לחוד. מהם אחד כל עם לה שהיה
של מחסנית כלפיה הריק אדג׳קומב, מהם,

 עליה התנפל פשוט והשני אקדח של מר,
לדין. ונתבעו נעצרו שניהם בגופה. וחיבל

 הראשון, של משפטו להתברר עמד כאשר
צרי קריסטין היתר, חודשים, שלושה לפני

 נעלמה היא עדה. בתור במשפט להופיע כה
 אדג׳־ נדון בהעדרה, לאן. ידע לא ואיש אז

 החברה בחוגי מאסר. שנות לשבע קומב
 ש־ מכבר זה ידוע היה בה הלונדונית,

האינ המיניים עיסוקיה שאר בין קריסטין,
 שר־ההגנה, של פילגשו גם היא טנסיביים,

או שסילק פרופיומו זה היה כי התלחשו
ב להיחקר תוכל שלא כדי לספרד, תה

עמו. יחסיה על עדותה
 סיבות לקריסטין היו זאת בלעדי גם אך

כא כעלה. להופיע לרצות לא מאוד טובות
גור לאקי של למשפטו כעדה נקראה שר
 היא מג׳מאייקה, הכושי הג׳אז זמר מן,

 גורדון בלתי־נעימים. מצבים בכמה הועמדה
של בבית־שימוש אותה הכיר כיצד גילה

 ערב באותו עוד וכיצד לונדונית מסבאה
לו, גילתה כיצד מיטתו. את עימד, חילק

 ד״ר עם ביחסים באה 14 בת בהיותה שכבר
 לנערת־טלפון הפכה 17 ובגיל וורד, סטיפן

 שביקשה נכון אם אותה חקר הוא בשרותו.
 צעירות כושיות נערות לה שישיג ממנו
 אותו שהדביקה נכון ואם וורד, ד״ר עבור

ללדת. הרה ושהיא במחלת־מין,
 קילר הגברת את הביאו האלה הדברים כל

״הוא בבית־המשפט. היסטרית להתפרצות

 להוציא שנהג העובדה מלבד פעלים. ורבת
ב אליו קשורה כשהיא לטייל קריססין את

 ציבורית אישיות היה הוא בלב, של רצועה
 היה הוא בחברתו. התכבדו הממלכה שגדולי
 צירצ׳יל, וינסטון כסר אישים של רופאם

ב ביותר העשיר כאיש הנחשב גטי, פול
לורן. וסופיה טיילור אליזבט עולם,
 בית־ אנשי של פורטרטים צייר הוא

 מסיבות גם ערך לפעם ומפעם המלוכה
 שרי מזמין היה לשם בביתו, סוערות
 כדי אצולה. ואנשי כספים אילי ממשלה,

 להם סיפק המידה על יתר ישתעממו שלא
צעירות. נערות כבידור
ממ בשם נערה היתה אלה מנערות אחת

 גילה שלמרות ,16 בת רייס־דייבים, לין
בעבו לעצמה לרכוש כבר הצליחה הצעיר

הלו ו מינק פרוות ג׳אגואר, מכונית דתה
שהת מה על השאר בין היא סיפרה מים.
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היה עבד. כמו לשולחן הגיש מסכה לבוש
כה היה שהוא מפני מסכה ללבוש עליו

ידוע.״
 ביתו זכה פופולאריות לאיזו להבהיר כדי

 באשמת כשנעצר כי להזכיר די וורד, של
 פנקס אצלו נמצא יצאנית, הזחי על היים
החב גברי מיטב של כתובות 500כ־ ובו
לקוחותיו. בחוג היו שכנראה האנגלית רה

לר מיוחדת שיטה היתד, זה וורד לד״ר
 פרופיומו, השר כמו נכבדים, לקוחות כוש

 נאה וילה לעצמו שכר הקיץ בתקופת למשל.
בו מקום אסטור, הלורד של אחוזתו ליד

 לבלות הגבוהה הלונדונית החברה נוהגת
אף קיבל הוא שלה. הקיץ חופשת את

בבריכת להשתמש אסטור מר,לורד רשות


