
גבו עם הסכם ער חתמה הישראלית המודה
 העולם בוחני איתו נסעה נשו; קאתור■ איטלקי

לאישתו עליה לסכר ששכח גילתה שנים ואחרית/

ן צי  מדינת של הבולשת ^
/  הפתעתו. את הסתיר לא >|קאמרוץ׳

 הבלונדית האשה את ושאל חזר הוא
מטרה לאיזו מולו, שישבה הצעירה

 יותר ברחבי־העולם שנמשך סוער,
שנים. 10מ־

 אחרי מחזר התחיל בוזלטו מריו
לשלושה ואם צעירה גרושה לילי,

 תחילה המלון. של מנהלת־משק ילדים,
 של לחיזורו להיענות סירבה היא

 נשוי. שהוא לה שנודע אחרי האיטלקי,
 לילי את לשכנע הצליח בוזלטו אך

 מאשתו בהליכי־גירושין נמצא שהוא
פנוי. יהיה זה ואחרי שבגינואה,
 מקאמרון אותה שהחזיר במטוס

 את הכירה שבהם ברגעים לילי נזכרה
 לארץ האיטלקי הגיע 1972ב־ בוזלטו.

 הרכבת עכורות על מקרוב לעמוד כדי
 דניאל מיגדל במלון .המעליות
בהרצליה.

 קישרי־ תחילת אחרי קצר זמך
 מריו התקבל לילי, ובין בינו ידידות
 מישפחת בני על־ידי בחמימות בוזלטו
 מבעלה שהתגרשה הישראלית, חברתו
 היא נישואין. שנות וחצי שבע אחרי

 לפני גם האיטלקי ידידה את הציגה
 שאם לה, אמרו הוריה לשעבר. בעלה

 הגבר עם מאושרת שתהיה חושבת היא
 למרות לקשר, יתנגדו לא הם הזה,

יהודי. שאינו
 את מצאה שלילי נדמה היה לכולם

אושרה.
 שלא בו, מאוהבת כל־כך היתה לילי
 שאלה למרות חשדותיה, את גילתה

הזמן. במרוצת בה התעוררו
 הוא כיצד בזעם נזכרת היא היום

 בבנו אפילו ונעזר שולל, אותה הוליך
 את לפניה הציג הוא אחד יום .14ה־ בן

 עומד שאביו לו ידוע כי לה שסיפר בנו,
 בעודו זאת, כל — עימה להתחתן
 שני במרחק ואמו אביו עם מתגורר
 שיכך שבו מהמקום בלבד רחובות
לילי. את מאריו

 לילי חזרה פעמים שבע או שש
 פעם ובכל העולם, ברחבי מנסיעותיה

 שהיא האחרונה הפעם שזו החליטה
 אם חדשה להרפתקה לצאת תסכים
 כמנהלת־ לעבוד התחילה היא מאריו.

 בתל־אביב, גדולים בבתי־מלון משק
 ובכל ובים־המלח, בהרצליה בירושלים,

 לשכנע האיטלקי מצליח היה פעם
שוב. עימו לבוא אותה

 ביים הוא המיקרים באחד
 בגלל כדורים, בעזרת נסיון־התאבדות

איתו. להיות להמשיך לילי של סירובה
 ממסעם הפעמים באחת שחזרו אחרי

בבית־מלון עבודה לילי מצאה בחו״ל,

]¥1ך ו  שהתגוררו בזמן בוזלטו מאריו והמהנדס מילר לילי |711ך
 ביתם את קבעו פעם בכל במרכז־אמריקה. שנה כחצי #1|

 עבודתו את מסיים היה מעליות לייצור החברה שמנהל עד אחרת, במדינה
השבוע. שצולמה רפי מילר לילי משמאל: בתמונה לדרד. יצאו ושוב בה,

 ושוב, שוב הסבירה היא למדינה. נכנסה
 היא הסתבכה. בכלל איך יודעת שאינה

 לקאמרון להיכנס לה שאסור ידעה לא
 שום לה היתה לא ישראלי. בדרכון

 בעלה עם נסעה אלא לרגל, כוונה
 שביקש בוזלטו, מאריו האיטלקי,

לקאמרון. אותו ללוות ממנה
 שפופרת־ את הרים הבולשת קצין
 מאריו את למישרדו הזמין הוא הטלפון.
 שהביא מגינואה, האיטלקי בוזלטו,

הישראלית. אשתו את לקאמרון עימו
 מדוע ברור: היה לא הבולשת לאנשי

 בעולם להתרוצץ האיטלקי מתעקש
בבית? אותה להשאיר תחת אשתו עם

 שעליה הוזהרה מילר־בוזלטו לילי
מקאמרון. מייד להסתלק
 שאכן, אישרה סביים שחברת אחרי

 של אשתו היא מילר שלילי הדבר נכון
 והישראלית העניין סודר בוזלטו,

 של פיקוחו תחת נשארה מרמת־גן
בעלה.
 לסידרת הקץ היה לא זה אך

 מאז לילי על שעברו ההרפתקות
 מלון בטרקלין בעלה את שהכירה

.1972ב־ בהרצליה־פיתוח

 במרחק
רחובות שגי

 השניים בין מיקרית גישה ^
 בכיר מנהל הקאתולי, #■האיטלקי

 הצברית ובין מעליות, ליצור חברה של
 סמינר בוגרת ,25ה־ בת הבלונדית

רומן של תחילתו היתה — למורות
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 לפני אותה שהציג האיש בעיקבות כשנסעה בקאמרון, לילי של ההרפתקות
 את גילתה לא החשאית המישטרה בטוב. הסתיימה כאישתו, השילטונות

דרכון. ללא ואפילו ויזה ללא שהגיעה האישה של האמיתית זהותה

 עבור תעסוקה סידרה וגם בירושלים
 בבירה. בהחזקת־מלון כאחראי מאריו

 לילי מייד. לעבודה התקבל כמהנדס,
 רב בעזרת חברה, את לגייר החליטה

 האיטלקי ידידה את להפוך כדי מכר,
חדש. ולעולה ליהודי
 שיום עד ויפה, טוב התנהל הכל

 המיזוודות את בוזלטו מאריו לקח אחד
 לחזור כדי לנמל־התעופה, ונסע ׳

לאיטליה.
 ללילי טילפן הוא בלוד מהנמל

 מיהרה לילי אליו. להצטרף לה וקרא
 לנמל־התעופה. מיהרו ושניהם לרב,
 לחזור האיטלקי את שיכנעו שם

לירושלים.
 על לחץ הוא שוב רב. לזמן לא אך

 ירושלים את עזבו הם ושוב חברתו,
נוספת. להרפתקה בדרך

 עברה הטבעת
למישפחה ^

 לילי התגוררו לא די־ך־כלל ^
 לשכור נהגו הם בבתי־מלון. *•ומאריו

 בישלה, כיבסה, לילי שם קטנה, דירה •׳
 ביתם את לקשט כדי קשה עבדה
הזמני.

 קנו שהשניים מהדברים רבים
 שלהם הזמניות לדירות זו בתקופה

 דבר של בסופו הגיעו העולם, ברחבי
 כך בוזלטו. של בני־מישפחתו לידי

 שמאריו טבעת־היהלום עם קרה למשל
 עברה שלילי אחרי במתנה, לה נתן

בקופנהגן. חייה סיכון תוך קשה הפלה
 שהוא אחד יום לה סיפר בוזלטו

 ושעליו קשה, פיננסי במצב נמצא
 לקחת לו הציעה לילי לגינואה. לנסוע

 את לפתור כדי שלה הטבעת את
 מאוחר להצעה. הסכים הוא הבעיה.

 ארוסת אצל הטבעת את גילתה יותר
מאריו. של בנו

 עימו תישאר שלילי רצה מאריו
 כל חשבה הצעירה האשה אך באיטליה,

 בקיבוץ שהיו ילדיה, שלושת על הזמן
שלהם. הסבתא עם

 ללילי מאריו הציע אחד יום
 לנאפולי, ילדיה שלושת את להעביר

 הזמין הוא שם, האמריקאי לבית־הספר
עבורם. מקומות בו

 גילו אך לנאפולי, נסעו וילדיה לילי
 אירגן לא מאריו יער. ולא דובים שלא
דבר.

לקיבוץ. חזרו הילדים שלושת
 שיכנוע, במאמצי מאריו פתח שוב

לילי. לו סלחה ושוב
 בזיכרונה שצפו הרבים הסיפורים

שבוזלטו הרבות מההרפתקות לילי של
)76 בעמוד (המשך

 אצל ביקור טבעוז1ך1ן1ך
 לילי, של מישפחתה ן 1̂ ■#!1

בידו. כשעוזי המהנדס הצטלם


