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רבים לאנשים גדי נוה מותו או ־ התאבד

 וורד ד״ר של מותו על שמועה ך
 להלם, גרמה כולו, העולם את שמלה ח * 1

 האומה מצפון על גדולה למועקה לזעזוע,
ב עדיין בו צפתה קודם שיום הבריטית,

משועשעת. סקרנות
 איבד וורד ד״ר היתה: הרשמית הגירסה

 שהשאיר המכתבים הוצגו לדעת. עצמו את
 הדיילי כתב עם ראיון על וסופר אחריו,

 בהתרגשות סיפר בו מותו, ערב אכספרס,
לו. מתנכלים כיצד
 החלו — הראשונה התדהמה חלוף עם אך

ש רמזים, בצורת תחילה ספקות. להתעורר
 באמת האם מגובשת: לתמיהה לבסוף הפכו

וזרד? ד״ר התאבד
רבות: היו שהתעוררו השאלות

ב תמוה היה להתאבדותו הע־תוי ©
 המשפיל, המשפט כל שבמשך אחרי יותר.
 לקפח מבלי עליצות, מלא וזרד ד״ר נשאר

 ההומור חוש את ביותר הקשים ברגעים אף
הס בו ביום דווקא יתאבד מדוע — שלו
המשפט? תיים
הת בו ביו שצולמו הצילומים בכל 6
 בלוויית — הרשמית הגירסה לפי — אבד

 תכוונה), (ראה מבית־המשפט ובצאתו נערתו,
 כך האם וצוחק. מרוצה רגוע, נראה הוא

 בידיו? חייו את ליטול העומד אדם מרגיש
הת לביים לו יש עניין איזה — לא ואם

 שכמה לו ידוע אם — מאושרת נהגות
 שום לו איכפת יהיה לא אחרי־כן שעות
דבר?
 נראים אחריו שהשאיר המכתבים ©

מלי ביטויים כוללים הם במקצת. תמוהןם
 העלולים אותי״, ישיגו לא ״הם כמו ציים

 שניסה חובב בידי כתובים להיות בהחלט
המקובל. הסיגנון את לחקות

 היו אנשים מדי יותר — לכל ומעל ©
עצו תועלת להפיק ויכלו במותו, מעוניינים

 בעלי שהם אנשים מיד. שימות מכך מה
הגדולה. בבריטניה עצומה השפעה

 מותו להם הועיל במה אלה? אנשים הם מי
הש וכיצד המת, היה מי וורד? ד״ר של

 העולם את שהסעירה הפרשה, לתוך תרבב
הקור הוא היה האנשים, מכל מדוע, כולו?

בחייו? ששילם בן
★ ★ ★ ערומה היתה הנערה

 קם והכושי, הזונה משפט פתיחת אחרי שבוע
 ג׳ון מלכותה, הוד של המלחמה שד בפרלמנט

היצ את סילק הוא שלא והודיע פרופיומו, (״ג׳ק״)
 קילר העלמה שאומנם סיפר הוא הנעדרת. אנית

 אשתו, עם יחד אליה והתוודע מאחר לו, מוכרת
 עשה ביניהם ההכרה את אסטור. לורד של בחווילתו

 לחיזוק הוסיף — וורד סטפן ד״ר הפרטי: רופאו
צידקתו.

 בלתי פרטים כמה להוסיף מה, משום שכח, הוא
 שעה אותה היתה קילר כריסטין שהעלמה חשובים:

 הטלפון מספר את ממנה ביקש שהוא לגמרי, ערומה
 באותו איתה התבודד לא בגללה ושהסיבה, שלה,
 אוריינטציה גילתה כריסטין שהעלמה היתד, ערב,

בזרו הלילה את לבלות העדיפה מובהקת, מזרחית
 גם שנחשב איבנוב, יבגני הרוסי הנספח של עותיו
 ופרופיומו היות הרוסיים. הריגול שרותי לראש

 שהוא בחביבות, עוד, הוסיף דיסקרטי, כך כל היה
 דעה שיביע מי כל דיבה הוצאת על לדין ׳תבע
שונה•

עתונאים, שני נעצרו כן לפני קצר זמן ורק מאחר
האינפורמציה מקורות את למסור שסרבו משום רק

והמו בנאלית בצורה החלה פרשה 4*0
כו הגבוהה. החברה מפאר הרחק נית, | ן

 בשם פלילי, עבר בעל מג׳מאיקה, צעיר שי
 חג־ לפני ימים כמה ניגש אדג׳קומב, ג׳ון

 שם הלונדוני, בווסט־אנד דירה אל המולד
ב הלם הוא מידידותיו. יצאנית התגוררה

 לו, לפתוח הנערה •ומשסרבה בדלת, פראות
 רק שנפרץ במנעול, ירד, אקדחו, את שלף
 לו נותרו כך משום החמישית. היריד, אחרי

 בנערה פגע לא אחד אף כדורים, שני רק
 בריטית, לאזרחית כיאות אשר, הנפחות,
ש האדיש, הסמל במשטרה. מיד התלוננה

 קילר, כריסטין העלמה של תלונתה את רשם
 הממשלה את תוריד זו שתלונה שער לא

הבריטית.
 לרצח, בניסיון שהואשם הכושי, משפט

 כריסטין הראשית, העדה במרס. 14ל־ נקבע
בבית־המשפט. התייצבה לא קילר,

 שיגרתיים בחיפושים התחילה המשטרה
ל העלולים משלה, מכרים ואחרי אחריה,

 — שנתגלה הידידים חוג באיתורה. סייע
 של שמות הוזכרו לחלוטין• בלתי־צפוי היה
 תארי־אצולה. נושאי כמה ושל בממשלה, שר

 העצמות, רופא של דירתו צוינה ככתובתה,
ולרה סטפן ד״ר — הגבוהה החברה חביב
מוגד לא ושמועות התלחשויות של גל
 מדוע כולה. אנגליה את להציף החל רות

 האם אותה? העלים מי היצאנית? נעלמה
 כך, כדי עד התחזקו השמועות חיה? היא

 בבית־ מאוד דיסקרטית שאילתה שעוררו
 היתה מעטים חודשים לפני אך התחתון.
 על העלה לא איש עדיין. אחרת בריטניה

ב .שר של הפרטיים בחייו לפשפש דעתו
.מלכותה, הוד ממשלת

 איש שכמעט היה, הפרשה בכל המצחיק
שלפתע, עד מדובה שר באיזה ידע לא

ת האישה שוי הס ה
כללי י באוברול

 יצאנית הכל בסן שהיא
 השערוריות אחת למרכז

יציבה, ממשלה הפילה הבריטית. הערכים מערכת כל על

 עוני בשכונת שגזלה יפחפיה
 ה אשר בהסטוריה, הגדולות

ה* האומה דמות את ושינתה
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