שלו ש ה כמיטה או
בודדה ,היא קפצה לדירתי ,שם אף חכירה
רבים מידידי.״
הפרשה שהביאה לכל ההסתבכות ,ופן-
צצה את עלילת פרופיומו ,אירעה לפני
מספר חודשים .היה זה כאשר ד״ר וורד,
שהעסיק את קריסטין כנערת טלפון ב
שרותו ,אך לא נהנה מחסדיה ,חשק בנערה
לעצמו .ה א ביקש מבת־חסותו ,שתביא לו
כושית צעירה .קריסטין עשתה את מבוקשו,
ונראה שהדבר מצא חן בעיניו .הוא הציע
לכושית להישאר בין הנערות שבביתו .אלא
שלאותה כושית צעירה היה פטרון כושי —
ג׳ון ארתור אדג׳קומב .הוא בא לתבוע את
סחורתי בחזרה ,ואז הציע לו וזרד להישאר
גם כן בביתו .כך הפן אדג׳קומב למאהבה
של קריסטין.
אלא שכעבור זמן קצר החליט וורד כי
הכושי עשה את שלו ,והכושי יכול ללכת,
ניסה לסלקו מן הבית .אדג׳קומב נטל אק־
דח אוטומטי ,חלף על־פני ביתו של וורד,
והריק את מחסניתו לעבר הבית .הוא נעצר
על־ידי המשטרה ,ואז החלה הפרשה להת
גלגל.

★

★

★

תודה לאד ,אשה

כ רי ס טי ן כעד
המאהב

בכית־המשפט
ז

באקדח
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כסות בצניעות במגבת ,במהירות שאינה
מפריעה לנוכחים לראות בינתיים מה יש
לה להציע.
שר־ההגנה יכול אולי להגן על אימפריה
אי מדינה מפני אויב .אך_^א_ טל
־"
׳־
מפני קסמים כאלה.
נוטל את
הכל

ך*• ע גין כו לו יכול היה להישאר בתחום
•י < הפלילי בלבד ,אליו הוא שייך' ,ולא
להתפתח לשערוריר ,פוליטית רבת ממדים,
לולא העובדה שהעתונוח הבריטית כולה
פחדה לפרסם מה שהיה ידוע לה בפרשת
קילר־פרופיומו .אילו היו הדברים מתפר
סמים לפני מספר חודשים ,הם היו ,כמובן,
מאלצים את פרופיומו להתפטר .הוא היה
מסיים את הקאריירה שלו בצורה מבישה,
ובזה היה העניין מסתיים•
אלא שבבריטניה חוקי הוצאת־דיבה ו־
לשון־הרע הם חמורים מאוד .בעלי העתו־
נים זכרו את פרשת שני העתונאים ,ש
נשלחו למאסר לפני מספר חודשים ,שעה
שהתפוצצה פרשת הריגול של איש מינס־
טריון־הימיה ההומוסכסואליסט ,ואסל .שנ 
הם נענשו על עניינים של מה בכך .אחד
מעתונאים אלה ,למשל ,פירסם שמישהו
סיפר לו שאותו ואסל היה נוהג ,במשך
שנים ,לרדת לחנות מסויימת בוזסט־אנד,
ולקנות שם תחתוני־נשים וחזיות .כאשר

