
 שהתעוררה לאחר מייד מעטפה. גבי על נר,
 עורכי־ גדוד מפעילה פני החלה מעלפונה,

 ולפיכך — מזוייפת שהצוואה בטענה דין,
 לה הוריש בה הקודמת, הצוואה תופסת
רכושו. כל את בעלה

 העיד עירעורה, את ששמע בית־הדין בפני
 קיימת כי הסקונולאנז־-יארד מטעם מומחה

 בעקבות הצוואה. מזוייפת שאכן אפשרות
 העביר מימושה, את בית־המשפט עיכב כך,

 אמיתית אם להחליט משרד־הפנים למומחי
לא. או הצוואה
 קאתרין פנלופ הוא המלא ששמה פני,

 בגיל דוגמנית. להיות נולדה — בראמם
ל מזון עבור דיגמנה כבר חודשים עשרה

 של לצידו בסרט השתתפה 15 בגיל תינוקות.
 לכותרות- זכתה יותר, מאוחר מרטין. דין
 בראמס של צאצא שהיא הכריזה כאשר ענק

 כל חסר לצעיר נישאה ,16 בגיל הגדול.
רפאל, קלייב בשם
שאלות: מספר העלו שלה ועורכי־הדין פני
, @ מדוע, דוגמנית. אשתו כי ידע קלייב י

מתמונותיה? לארבע פתאום נתפס כן, אם
 לאחר שיומיים מקרה, רק זה היה האם 6׳

 אומנם אם — החדשה הצוואה את שכתב
 בהתרסקות נהרג — אותה שכתב זה הוא

 לא האם — מקרה זה היה לא ואם מטוס
רצח? זה שהיה ברור
ה את באמת שכתב זה הוא אכן אט •
בכתב אותה כתב מדוע — החדשה צוואה

מסומם? שהיה הייתכן מעטפה? גבי על יה
 הבריטי לבית־המשפט ברור: אחד דבר

קטן. לא כאב־ראש צפוי
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 בה צוואה — מטוס בתאונת שנהרג לאחר שנתגלתה המוזרה הצוואה .16 בת ה־תה אשר
 עוררה — בעבר שצולמו שלה מיקצועיים תצלומים בגלל מצוואתו הדוגמנית אשתו את נישל

לה, בריטניה את עתה המסעירות וחשדות, שאלות שורת תוני ואף נו עליה. דיווחו אירופה עי

 התרסק דו־מנועי, ביגל מטוסו, כאשר נהרג
 בגבול אנדורה, מדינת־הננם ליד בסופת־שלג
 הנוסעים גם נהרגו עימו יחד ספרד־צרפת.

והוריו. )26(רוברטסון סופי ידידתו האחרים:
 ),20( פני לאלמנתו התאונה על כשהודיעו

 היחידה היורשת אומנם ״אני בבכי: פרצה
 לא ״אבל יבבה, שלו,״ המליונים כל של

 מליון או פני היא הירושה אם לי איכפת
לי.״ איכפת קלייב על רק ליש״ט.

ניבאה. מה ידעה ולא האשה, ניבאה
 הטרייה האלמנה הזמינה ההלווייה, אחרי

 את לפרוץ כדי — ומסגר עורך־דינה, את
 שלהט. בחדר־המיטות בעלה של הכספת

תו את קרא ועורך־הדין הכספת, כשנפרצה
מתעלפת. נפלה בה, שנתגלו המיסמכים כן

 בכספת, שנתגלתה החדשה בצוואה שכן,
להו שלו המזומנים כל את המליונר הוריש

 לעורך־דינו — רכושו שאר כל את ריו,
 אני פני ״ולאשתי — שולמן רונלד וחברו
 צילומי־ ארבעת ואת אחד, שילינג מוריש

שלה.״ העירום
 בכספת, הם גם שהיו הצילומים, ארבעת

 והם — זה בעמוד המופיעים הצילומים היו
בעלה. של המליונים כל במחיר לפני עלו

★ ★ ★
הסיפור. התחלת רק זו שהיתר! וכן **

קו ספורות ששעות •הטראגית, האלמנה
 מעניינת שלא בדרמטיות הכריזה לכן דם

 כדי נחוש במאבק פתחה הירושה, אותה
המשונה. הצוואה את לבטל

 לפני יומיים רק נכתבה התברר, הצוואה,
המליז־ של בכתב־ידו נכתבה היא התאונה.

אלה* תמונות ארבע שוות לידות מליונים כמה
העל התמונות בארבע היטב סתכל

 התצלומים הם כרגע, זה. בעמוד יונות | ן
בעולם. ביותר היקרים

 ל״י. מיליון 23ל־ שישה בין שווים הם
 ששמאיס לאחר ייקבע המדוייק הסכום

המליו־ של רכושו שווי את להעריך יסיימו

 עד ).30( רפאל קלייב הצעיר, הבריטי נר
 נעות רכושו של גודלו בדבר ההערכות אז,
אלה. סכומים שני בין

 בריטניה, עשירי בין הצעירים אחד קלייב,
ספו שנים תוך שלו המליונים את שעשה

בשנינותן, מדהימות קרקעות בעיסקות רות


