
אעליה
 חיסול לקראת

דלקת־הפדקיס?

 הכירו שהשניים אז זה היה השנה. יוני
לאו הפך הוא צעיר. סטודנט מינורטי, את
 קזאטי. הזוג של המיטות בחדר רצוי רח

 אנה, בעיני במיוחד מצא־חן שהוא מאחר
ארו יגואר מכונית לרשותו הגראף העמיד

ברומא. וירת־פאר לו לקנות ועמד מה׳
 להרשות בהחלט היה יכול קזאטי הגראף

 ה- מאחת בא הוא כאלו. מותרות לעצמו
במר שלט רומא, של הוותיקות מישפחות

 בעל והיה איטליה, של הביטוח עסקי בית
 מ־ להערכה ניתנים שאינם ורכוש אחוזות
 השתייך הוא זו, מבחינה עדיין. דוייקת
 אירו־ של ביותר הוותיקה האצולה לצמרת

יין ,**י , ה• ס
חו העצום, העושר זו. מבחינה רק ולא

 וגורמים, גרמו, בחיים, והאתגר המטרה סי
את לחפש להתנוון, זו אצולה מבני לרבים

 גם זה מעוותים. בכיוונים ותענוגות גרים
לקזאטי. שקרה מה

בגידה. - גברים מאות אחרי
 כאשר אשתו ובין בינו עבר השחור החתול
 במינורטי התאהבה אנה כי לתדהמתו, גילה,
 שקזאטי מבלי בחשאי, איתו נפגשת והיא
 הגראף על נפלה התגלית בהם. לחזות יוכל

הכ בי,״ בגדה ״אשתי בהיר. ביום כרעם
 שהיא הראשונה הפעם ״זו ידידיו. בפני ריז

 מדי חמורה פגיעה זו היתד. לי.״ משקרת
אותה. לנקום החליט והוא בכבודו,
 מי־ את הזמין הוא לאוגוסט 3071 בערב

 בדייקנות כתב כדרכו, שלו. לוילה נורטי
 האקס ואת שקרה, מה את ביומנו מראש

 את שיחרר הוא לקרות. העומד האחרון
הס שבו קטע ביומן הוסיף המשרת,

 אינם חייו אנה, של אהבתה ללא כי ביר
ובעצמו. בשניהם וירה לסלון, נכנס חיים,

בעולם
איטליה

סוטים
בצמרת

 כש- בחיי.״ ראיתי לא דם הרבה כך ״כל
 סאראטו, אלברטו בריגאדיר זאת מכריז
רו משטרת של מקרי־הרצח מחלקת מפקד

במינו. מיוחד להיות המחזה צריך אכן מא׳
הנה הוילה של ההדור בסלון היה: הוא
 גילו רומא, של ביותר המפואר ברובע דרת,

נקו שתיים גופות: שלוש ואנשיו סאראטו
 אחת רב־עוצמה, צייד ברובה ככברה בות

התמו אחת מסגרת על קודקוד. מרוסקת
 אוזן המשטרתי הרופא גילה הקיר, על נות,

לשם. שהועפה
 המשולש, הרצח באשה. לטפל כיצד

 החלק היה השנה, לאוגוסט 30ב־ שאירע
הא השערוריה הפרשה. של יותר השקט

נח איטליה, את כרגע המרעישה מיתית,
בעיקבותיו. רק שפה
 קמילו הגרף הוילה, בעל ביצע הרצח את

אי־ מעשירי אחד ),34( קזאטי קמיליו) (דון
קזאטי אנה נדצח#
במיטה הבילוי

 המוצא העובר זה — הנפל היה היום עד
 לפח מושלך — הגרידה בעת האשד, מרחם

 סטוק־ בבית־החולים לאחרונה, למשרפה. או
 אחר: שימוש לו נמצא בלונדון, מנדוויל

 גדלות ממנו, מופרדות וידיו רגליו אצבעות
מעבדה. בתנאי בנפרד

ש למרות מבעית, קצת נשמע הרעיון
 המטרה אולם אנוש. יצור עדיין איננו נפל

 של זה, תהליך אנוש. ליצורי לעזור נועדה
ולג להמשיך הנפל לאברי אפשרות יצירת

רו של מחקר במיסגרת נעשה בנפרד, דול
 דלקת־ במחלת ראג׳אן, ט. ק. הודי, פא

 מזריק הרופא של צוות־המחקר הפרקים.
המשפי חומרי־ניסוי הגדלים האברים לתוך
ה צמיחת צורת על שונות בצורות עים

ימ החוקרים, מאמינים זו, בדרך אצבעות.
 הגורמת המחלה, לחיסול הדרך את צאו
העולם. ברחבי למיליונים קשה סבל

מינורטי מוסימו מאהב
לאהבת הוביל —

 ברובה־ ירד, הוא ביותר. הגדולים טליה
 ובסטו־ אנה היפהפייה באשתו שלו הציד
 התאבד אחר מינורטי, מוסימו בשם דנט

ברקה. אקדח כדור על־ידי
 ביומנו, המשטרה גילתה לכך הסיבה את

 שהיה מה העם לפשוטי גם התגלה וכך
 ארץ של האצולה בחוגי רב זמן זה ידוע

ה האציל של המיניים נוהגיו אודות זו,
 לאשתו, מאהבים מספק היה הוא מיוחס:
 ואחר בה, לטפל בדיוק כיצד אותם מדריך
סיפוקו. על בא כך במחזה. צופה

 אשתו, לאשתו. ׳*״יפק הגברים
 בת היתד, היא ברצון. פעולה שיתפה אנה,

 מעיירה לרומא 1945ב־ הגיעה כאשר 16
 עלתה בית, כעוזרת דרכה החלה היא קטנה.
ב פגשה דוגמנית, הפכה מלצרית, לדרגת
איתו. והתחתנה עשיר סוחר
 לראשונה פגש כאשר נשוי היה קזאטי גם

 קיבל הוא לו. הפריע לא הדבר אנה. את
ששה תמורת להתגרש אשתו הסכמת את

 להתגרש אנה את גם שיכנע ל״י, מליון
מע לבני לזו. זה נישאו והשניים מבעלה,

 הגירושין ועדת מאפשרת קזאטי, של מדו
 בעיות בלי להתגרש הקאתולית ד,כנסיה של

מיותרות.
 מהר למדה לשעבר הסוחר אשת המלצרית

ה בני־האצולה ש? אורח־חייהם את מאוד
 המגוונות. סטיותיהם את כולל — מנוונת

 נרשמו אלו סטיות על המלאים הפרטים
כרונו בצורה קזאטי, של ביומנו במפורט

כס הוצאות עיסקות, רישומי לצד לוגית,
 כגון — יומיומיים פרטים ושאר פיות,

השו לגברים ששילם המדוייקים הסכומים
 ההזדמנויות, באחת אשתו. עם ששכבו נים

 שפת על האריסטוקרטי הזוג בילה כאשר
 לו הציע צעיר, חייל הגראף תפש הים,

 ״הוא ל״י. 170 תמורת אשתו עם לשכב
ביומנו. הגראף כתב ובתודה,״ הסכים,

 חיו וכך למאהב. יגואר קנה הבעל
חודש עד — ובהרמוניה באושר הזוג בני

״*רז
אגה ואשתו קזאטי קאמילו גראף

האשה במיטת גברים


