
ר1בראו יעל

ה1הו את הורישה הרוצחת־המתאבדת
 וטענה הנרצחת, שר בערה לאהובה,

בינינו!״ הברירה ..המטומטמת במכתבה:
א ו ר ףי ש ק ת  על לד, ונספר ליעל נ

ת תנו מ ה ■ ב היא לגילי, שקנינו //׳
 החיפאי הפרקליט הציע תשמח,״ וודאי

 אלוף־ יעל, אשתו לאבי בראונר עדי
נער השיחה פינחסי. פינחס (מיל׳) מישנה

 של בדירתו השבוע, הראשון ביום כה
בלונדון. פינחסי

 היהודית הסוכנות שליח הוא פינחסי
 בתו של בעלה וחתנו, הבריטית לבירה

 הרים פינחסי בלונדון. בביקור היה יעל,
ב חיפאי. למיספר וחייג השפורפרת את

 הם קלה. התרגשות אחזה הגברים שני
ש הצעצועים על יעל תשמח כמה ידעו
גילי. השנה, בת לבתם בעלה קנה

 הגוויות. שתי התגלו חששה בגלל אשר (משמאל), אידה, בראונר, עדי של אמו 11 ^ ■1
י * י  ולא לבוא משבוששה לארוחת־צהריים, אליה לבוא צריכה היתה כלתה יעל ״י

 הזוועה. מראה את וגילה לדירה שפרץ לשכן האס התקשרה מביתה, בטלפון מענה היה
----------------------------------------------------

פינ השני. מהעבר ענה גבר של קול
 טלפן אם וברר בחיוג, טעה כי חשב ,חס

 זיהה השני העבר מן הגבר הנכון. למיספר
 חיפה, מישטרת מפקד ״אני עצמו. את

הז כשפינחסי הסביר. תורגמן,״ אברהם
״או הקצין: שאל יעל, של כאביה דהה

לידך?״ נמצא עדי לי
 לו היה מחיפה. עדי את מכיר תורגמן

 לבעל בשורת־האיוב את לבשר יותר קל
 בילבד אחד מטר של במרחק לאב. מאשר

 היו בידו תורגמן אחז שאותו מהטלפון
 האשה, של האחת גוויות. שתי מוטלות

 שרית עדי, של ידידתו של השניה יעל,
עינברי.

 הצעיר בחיפה. היטב ידוע בראונר עדי
 של המוכשר כפרקליט התפרסם 45ה־ בן

 ביניהם רבים, שהרשיע מי חיפה, מחוז
 הלר. רחל רצח על שהורשע ברנם, עמוס
השי את בראונר עזב אחדות שנים לפני
 בחיפה. פרטי מישרד ופתח הממשלתי רות

הפכה המיקצועית ההצלחה רק לא אולם

 והבלורית המסוגפות הפנים בעל עדי, את
ה בעיר ומקובלת ידועה לדמות הדלילה,

 חובב אישי, קסם כבעל נודע הוא כרמל.
 לא חריפים. ומשקאות נשים בילויים,

 לא הוא שבה לשמה ראויה מסיבה היתד,
 על נתלות יפות שצעירות כוכב, שימש
לא שבו חברתי אירוע היה לא זרועו.

_ _ במרכז. בראונר ודה
 נערה לאשה״ עדי נשא" *לפני"'כשנתיים-"

 שהיתר, גולש, בלונדי שיער בעלת יפה,פיה
 היתד, פינחסי יעל שנה. 22ב־ ממנו צעירה
 שנה כעבור עדי. של השלישית אשתו
 המבטיחה גילי, בתם, הזוג לבני נולדה

 להיות שנה, בת רק כשהיא עתה, כבר
מאמה. פחות לא יפה

 סיפורים יעל אל מגיעים היו פעם מדי
 של ״ההתפרפרויות כינתה שהיא מה על

 הסיפורים אל התייחסה לא היא עדי״.
מאו דיווח הם כי וחשבה יתרה ברצינות

 לו. נישאה שהיא לפני חייו, אורח על חר
היה וורוד. מבטיח נראה יעל של העתיד

4


