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המרחלת רחל
מ בן־גוריון עידוא הפך נשואיו על־ידי

 המטרידה הבעייד, מופלג. לעשיר עני אדם
 אשתו, לי, דוריאן את גם אותו, גם עכשיו

 יקרה מה היא, שלהם עורכי־הדין את וגם
 הוא האם הגירושין, לאחר החדש לעושרו

לאשתו. יוחזר או בידיו ישאר
 הסופר־ בין המפורסמים לגירושין הסיבה

 ה־ היתד, הדוגמניות מלכת לבין במאי־שחקן
 בסידרה, אהרון שהוא זה, בסיפור קינאה.
 את להרעיל הקינאה החלה איך עידוא מתאר

 כולו, הסיפור אותם• חיסלה ואיך נשואיו,
 לעיתונות כבר נמכר סופו, ועד מתחילתו

בעב אותו לקרוא הספיק שלא ימי צרפת,
 בצרפתית. זאת לעשות יוכל רית,

עידוא: מספר
במס בבוקר ישבנו נישואינו לפני יומיים

 עורך־ עם — ואני דוריאן — מקסים עדת
להש ניסה עורך־דינה קמפילד. צארלס הדין
עמי. רכושה את מראש לחלק שלא עליה פיע

 להתחלק כמו זה ״אדוני, דוריאן: לו ענתה
 ברכוש אותו מדביקה אני במחלת־מין. עמו

 סיפיליס במחלת־מין. אותי מדביק והוא שלי,
וקדש. ראה כזה ס־פיליס!״ זה

הארין על דרכיל

 פרקר, ג׳ורג׳ דוריאן, אבי של זכותו **
ב החשובות מהרימצאות אחת נרשמה /

 כימי. תהליך המצאת ד,אופסט, דפוס תהליכי
 עד המשפחה מתפרנסת זו המצאה בזכות
 בדם. רפובליקאי הוא דוריאן של אביה היום.

 לכס־הנשי- עלה בו ביום לעבוד הפסיק הוא
 היה זה רוזבלט. הדמוקראטי המנהיג אות

בנותיו. את חינך זו וברוח מחאתו, סיגנון
 באסון־ נהרג הוא מכן לאחר שנים כמה

ד בידי נהוגה שהיתר, מכונית,  פרקר, סו
 שאירע במשפחה, השני מיקרה־המוות בתו.

 ב־ נהרג פורטגו כשר,רוזן היה במכונית,
 השלישי הילד אבי היה הוא מכונית־מירוץ.

 בת כיום היא פורטגו של אמו דוריאן. של
 מות לאחר ימים שארבעה טוענת דוריאן .76

 הנכד את לקנות השכולה האם ניסתה בנה,
דולאר. אלף 15 בעד

 חזרה ,13.8.65ב־ לאחר־מכן, שנים שמונה
 האשימה הפעם האשמה. אותה על דוריאן

 להעביר הסבתא עם קשר שקשרתי בכך אותי
 ושקיבלתי לשוויץ, מצרפת האהוב הנכד את

ספרות. שש בן סכום זה תמורת
 הגדולים הבנקים אחד בעלת היא הסבתא

 הגדול, במשבר ,1929 בשנת בארצות־הברית.
שחקים. שהרקיעו היחידות בין מניותיה היו

 מגוון בשפע אותי להאשים רצתה דוריאן
 ילד חטיפת ברוטאליות, כגון האשמות, של

 אילץ זה הסבתא. של חשבונה על ורווחים
 נד נ הצדק, למען מלחמת־חרמה להילחם אותי
 מהו. פחד יודעת אינה כסף שמרוב אשד,
 בכל דוריאן ניסתה גירושיה, השגת למען

ה עלי להפעיל והמותרות האסורות הדרכים
ו נזילים ובדולארים בפיתויים החל — כל

 אני ובבית־משפט. בבית־סוהר באיומים כלה
בחיוב יגיב האינטרפול אם לדעת מחכה רק

בממלכתה המלכה
מסוכנויות אחד את עתה מנהלת לי,

דוג מלכת שהיתה מי
 דוריאן פאריס, מניות

ביותר. הגדולות הדוגס־ניות

 בבגידה. עידוא את האשימה דוריאן על־ידה. מועסקות דוגמניות ו 10
 עידוא טען להגנתו דוגמניותיה. עם בה בגד שהוא טענה היא

שלה. הצלמים בחברת לי דוריאן בתמונה: לסביות. הן שמחצית!

נשואי! עד נרגוויון עיווא שד סיטוו סוף

 ואש בדם
זר ומטבע

 אותי בירכה הדוגמניות שאחת מפני וזאת בטקסאס. הפלמ״ח של אלה שיטות על
 חצי שתתה דוריאן הנישואין. על בנשיקה ה־ מעולם. התקלקלו לא בינינו היחסים

 הנישואין טבעת את וזרקה שמפניה בקבוק סצינות היו הנישואין את שפוצץ היחידי דבר
 העוזרת לה החזירה בבוקר חלל״החדר. לתוך י עולה. גיאומטרי בטור שנערכו שלה, ד,קינאה

כש־ הקינאה, התפרצויות אחרי הטבעת. את החתונה, ביום בינינו פרץ הראשון הריב
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