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ברתי־נסבלה היתר! דס

 בתביעה לה. לעזור השתדלו יפה, אליה יו
 קינאה של התקפות קיבל בתצוגות, לה זפריע

להופיע. מלהזמינה נמנעו ביגללו וכי ז,

 קרנה כאשר הראל, לאבישי אורלי של איה
 לא היא הביטחון. אל סוף־סוף הגיעה כי :רה

ידידים. של בווילה נערכו הנישואין זו.

 סערה. פרצה לפתע, ואז,
 פרצה ישעבד בשבוע הימים באחד

 אבישי :הסיבה בני־הזוג. בין מריבה
 בהרצליה־ מפוארת וילה לשכור התכונן
כתנאי חודש. ל״יל 3500 במחיר פיתוח,

ג* ;;יי7ב־צ- אהבה שר חיבוק
פלילי עבר יש לבעלה כי חידה אורלי ידעה לא עדיין אז נשוי.

 ידעה לא גס היא ובארצות־הברית. בישראל בכלא ישב וכי עשיר,
 חודשיים כעבור מאשתו והתגרש שנים, שש לפני נשוי היה כי

לחודש. לירות אלף 100 מרוויח בעלה כי טענה בתביעתה בילבד.

 מסודר. זוג יגור שבבית המשכירים תבעו
 דוגמנית שאשתו בכך התפאר אבישי

 כדי לאורלי טילפנו המשכירים מפורסמת.
 את להם אמרה אורלי הדבר. את לוודא

להתגרש.״ עומדת ״אני האמת:
 זעם נתקף הוא לבעלה הדבר כשנודע

 מאפריקה, שהביא נבוט לקח הוא מטורף.
גופה. חלקי בכל אורלי את היכה

 מרדכי שלה, עורך־הדין אל מיהרה היא
ה למישטרה. לגשת לה יעץ וזה שורר,

 וחתם שבדקה לרופא, אותה שלחו שוטרים
 בגופה נמצאו כי המעידה תעודה על

חבלות. סימני
 של מישרדו אל אורלי ניגשה השבוע

 אחד שהוא טורם מונדוס בחברת בעלה,
 לשכור כדי כסף ממנו וביקשה מבעליה,

 סירב הוא שהבטיח. כפי דירה, לעצמה
 אורלי הכל. בנוכחות עליה לצעוק והתחיל
 הגיעה. לא זו אך למישטרה, צילצלה
 המישרד את לעזוב העובדים כשהחלו

 להישאר אורלי חששה להפסקת־צהריים,
 כדי תיקו את לקחה היא בעלה. עם לבדה

 חשבה היא לתביעתה. להיענות לאלצו
את לקחה בא, לא כאשר אחריה. שיבוא

שלה. עורך־הדין אל התיק
 גניבת על במישטרה מייד התלונן אבישי

 המישטרה עצרה בלילה בשתיים התיק.
 תלונת על־פי אביה, בבית אורלי את

הבעל.
אבי המישטרה. בתחנת נפגשו בני-הזוג

 תיק ממנו גנבה אורלי כי התלונן שי
שו ומיסמכים במזומנים לירות 7000 ובו

 את ״רוקנה היא כי התלונן גם הוא נים.
 משם לקחו בני־מישפחתה וכי הדירה״,

הכל.

 כבוד
האשה ^

רלי ^ א ו ל  עורן- עם להתקשר יכילה ש
ב התגוננה הלילה, בשעות שלה הדין

 שייכים שהיו המיסמכים את לקחה היא זעם.
 הבעלות למי המוכיחות תעודות כגון לה,
הטל מכשירי את גם לקחה המכונית, על

 בכספה. לדבריה, שניקבו, והסטריאו וויזיה
 ״זוהי :אורלי קראה הלירות, 7000ל- אשר

שפלה!״ עלילה

 שאלו הם לשניהם. הקשיבו החוקרים
 תשובה פלט וזה המישטרתי, המחשב את

 מכל נקי עבר חידה לאורלי מעניינת:
בחש תיקים 42 הראל לאבישי ואילו רבב,
 בלתי־כשרים ומעשים מירמה של דות

אחרים.
 במכונת-ה- להיבדק מוכן אתה ״האם
הראל. את החוקרים שאלו אמת?״

 תלונתו. על וגם התענוג, על ויתר הוא
 לי היה ״לא מייד. שוחררה חידה אורלי

 איפה לי היה ״לא אמרה. לישון,״ היכן
 זה שלי. בעסקים לעסוק לטלפן, להיות,

ב להתגורר הלכה בימתיים נורא.״ היה
בבת-ים. אביה דירת

 של הייסורים דרך נסתיימה לא בכך
 פיר- יומיים כעבור רדופת-הגורל. הנערה

 על גדולה ידיעה אחרונות ידיעות סם
 הידיעה מלכת־המים. של מעצרה-כביכול

 של הטענות כל את באריכות, הביאה,
 ניתן ולא כלל, נשאלה לא אורלי בעלה.

 :הכותרת בפרשה. שלי הצד את להציג לה
 מאשים לשעבר מלכת־המים של ״בעלה

 עתה וגניבה.״ זיוף מירמה, במעשי אותה
)30 בעמוד (המשך

זידח

ההתהשת בבית־המישבם: טענה והיא נמישטוה, למעצור! ום
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