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 אחדים רומנים יעל ניהלה בבר בד

 .לקיים חזרה 20 ובגיל גברים, כמה עם
 היה לא ״הוא קוסטין. עם גם יחסים

 אדם הוא עני. פועל או פשוט, אדם
 נאה משכיל, כסף, של בוכטות המרוויח
יעל. סיפרה לו,״ שאהרה וקיוויתי

 לא בהריון, היא כי גילתה כאשר
 חשבה היא לעורך־הדין. כך על סיפרה
 אולם בעצמה. ולגדלו הילד את ללדת
 כי יעל, מצאה התינוקת לידת אחרי

 זקד_ היתה היא קל. דבר איננה אמהות
 לקוסטין לפנות והחליטה לכסף קה

 היא בילדה. לתמוך ממנו ולבקש
״חשבתי כבתו. בה יכיר הוא כי רצתה,

 מרצון הכספים את לו נתנה היא
 הציג גם הוא ).14.11.84 הזה (העולם

 בת דוריס של תמונת־עירום למישטרה
.50ה־

 שוב ונעצר בערובה אז שוחרר אילן
 חזרה שדוריס אחרי השנה, בספטמבר,

בע נגדו. התלונה את וחירשה ארצה
 אילן סיפר במישטרה השלישית דותו

 של המבצע רק היה בעצם כי מרגלית,
 שהמציא מי לדבריו, הגדולה. המירמה

 שמאחורי המוח והיה הסיפורים כל את
קוסטין. עורך־הדין היה הפרשה
 והיה קוסטין של לקוחו היה אילן

 עדות באותה משותף. חשבון־בנק להם
 סיפוריו את לאמת כדי כי אילן, סיפר

מילחמת־ ועל לצמח שהפך אביו על
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אחרות. נשים של ותמונות שלה תמונות-עירום נמצאו במישרדו רקליט.

 אז שותף, והיה חיים, עשה הוא לעצמי:
אמרה. שישלם!״

 ושאל יפה אותה קיבל עורך־הדין
 שהיא גילתה כאשר אליו באה לא מדוע

 לבצע לה עוזר היה כי אמר, הוא בהריון.
 בדיקת־ לעשות התנגד אך הפלה,

לתי באבהותו להכיר וסירב רקמות,
נוקת.

 הפרשה הסתיימה דבר, של בסופו
 תביעת את דחה שבית־המישפט בכך

 ה־ הזכירה בכתבה יעל. של האבהות
 של לאשתו גם פנתה כי הצעירה אשה

 ממנו, להתגרש ממנה וביקשה קוסטין
 אך לאשה. אותה לשאת שיוכל כדי

 שתקה שמעה, החוקית, האשה נורית,
לבעלה. וסלחה

המוח
הפרשה מאחורי

מ מסתתרת הנאשם
סניגורו, של גבו מאחורי המצלמה, מעיני מסתתר

 הופעה על שומר גבה-הקומה קוסטין אמיתי. נחמן
 רב. זמן בבית־המעצר נמצא הוא נאשר גם מטופחת,

נגדו. ההליכים כל תום עד עורד־הדין נעצר השבוע

 והם רדיאנו, לזוג פנתה המישטרה
 בעת,התו .בפרשה לקםח על פרוסי

 יהיו כי להם, הבטיחה שפייזר, ריקי
 מבית־המישפט ביקשה ואף עדי־מדינה

שמם. פירסום את להרשות שלא
 כי התברר, המישטרה בחקירת

 הטוב, חברו אשת היתה שבלה למרות
 פרשת״אהבים מלנהל קוסטין נמנע לא

במשד היפה. האשה עם ולוהטת ארוכה

ס
 עד עורו־הדץ, של הסודיות במגירותיו

המישטרה. שם אותן שמצאה

 דימעה
אמיץ וחיוך

 נחמן עורבי־הדין סניגורים, ך*
 הדגישו לידסקי, ונירה אמיתי 1 1

 ר״ר של עדותם כי בבית־המישפט
 נובעות קוסטין נגד ואשתו רדיאנו
 לסמור אין ולכן ונקמה, שינאה מריגשי

 הנבגד הבעל כי ספק, אין ואכן עליה.
 מאחר בעיקר לשעבר. חברו על כועס

 היו לבלה רדיאנו ר״ר של שנישואיו
מצירו. וויתור אהבה של נישואין

 היה בלה, את הרופא הכיר כאשר
 עבד הוא הראשונה. לאשתו נשוי עדיין
 את הכיר ושם פרטי, בבית־חולים בזמנו

 נישאו השניים המקום. בעל של בתו
 לימודי־ את מימן הכלה של ואביה

 אחרי בווינה. רדיאנו של הרפואה
 כרופא ארצה חזר לימודיו את שסיים

בנווה־אביבים. וילדיו אשתו עם וגר
 לבילויים הרבה יצא שהזוג מאחר
בדרך בבייבי־סיטר. נעזרו ומסיבות,

 צעירות נערות מביא הרופא היה כלל
 אותן מחזיר והיה לאחיות, מבית־הספר

הערב. בתום לשם
 על לשמור שבאו הנערות אחת

 הרופא בין בלה. היתה רדיאנו של ילדיו
 את עזב רדיאנו רומן, ניצת והתלמידה

 לאשה. בלה את ונשא וילדיו אשתו
 כי ברור, לנישואין כזו התחלה אחרי

הת כאשר שיבעתיים כעם רדיאנו
הטוב. חברו עם אשתו בגידת לו גלתה

וקום־ לבעלה חזרה בלה אופן, בכל
 המריבות כי נראה, אולם לאשתו. טין

 1981 בשנת שקטו. לא הבתים בשני
 ,רמת־גן, למישטרת תלונה בלה הגישה
 בחקירה עליה. מאיים בעלה כי וטענה
 באלימות בה נהג קוסטין גם כי סיפרה,
הסתכסכו. כאשר הפעמים, באחת

 אבן־ארי אריה השופט ששמע אחרי
 לגבי והסניגורים התובעת טענות את

 להשאירו החליט קוסטין, של מעצרו
 קום־ נורית ההליכים. תום עד במעצר

 בחליפת לבושה באולם שישבה טין,
מעי דימעה מחתה קטיפתית, טרנינג

■ אלון אילנה אמיץ• בחיוך ניה

 קום- את המכירים *סורכי־דין,
 הוא כי מספרים מעבודתם, טין /כ

 נגדו שהופיעה עורכת״דץ, ״חלקלק״.
 חשבה תמיד כי סיפרה, מסויים, בתיק
 פותח שהיה מכיוון פולני, ממוצא שהוא
 תיקים נושא דלתות, עבורה וסוגר

 כי נראה, סוף. בלי מחמאות ומחלק
 כאשר יפה לו עמדו אלה תכונותיו

נשים. לכבוש ניסה
 המיש־ שמצאה תמונות־העירום, בין

 גם היתה קוסטין, של במישרדו טרה
 צעירה, בלונדית יפהפיה של תמונתה

 ר״ר של אשתו היא בלה רדיאנו. בלה
 קוסטין. של הטוב ידידו רדיאנו, חיים

ב לחקור המישטרה התחילה כאשר
 של תלונתה פי על המירמה פרשת
 אילן לראשונה נחקר ברזילי, דוריס

 שאותו פלילי, עבר בעל צעיר מרגלית,
 דולר אלף 300 בהוצאת דוריס האשימה
במירמה.
 במישטרה, מרגלית נחקר כאשר

וכי דוריס של מאהבה היה כי סיפר הוא

בנמל־התעופה .,עיתונאית״
בלוד. בנמל־התעופה, ברזילי ודוריס מרגלית אילן את כביכול איינת־

ובי רדיאנו בלה
.מר- פינקס, דה

המיל על בארץ המתנהלת הירושה
 עדי־ קוסטין המציא אביו, של יונים
 קוסטין שלח מרגלית, לדיברי שקר.
 כדי לנמל־התעופה ועיתונאית צלם

 הוא אילן כי תחשוב, בחילי שדוריס
ומפור חשובה למישפחה בן אומנם
 ר״ר את להולנד שלח גם קוסטין סמת.
 שיספר כדי הטוב, חברו רדיאנו, חיים

 אילן של אביו כי ברזילי, למישפחת
על־ידיו. מטופל

 שנמצאו תמונות־העירום כי ייתכן
מענ היו לא עורך־הדין של במישרדו

 כי נתגלה, לולא המישטרה, את יינות
 לעיתר שהתחזתה היא רדיאנו בלה

 ודוריס אילן את לראיין ובאה נאית,
 קוס־ של בקשתו לפי בנמל־התעופה,

טין.

 רק שנסתיים רומן,. ניהלו שנתיים
.1980ב־

 בו בגידתה את גילה בלה של בעלה
 תמו־ על גם כנראה, מפיה, ושמע

 יום נפגש כאשר שלה. נות־העירום
 קצין עם עבודתו, עקב באקראי, אחד

 לפניו התלונן זיגל, בנימין המישטרה
הנמ תמונות״העירום על רדיאנו ר״ר

 באותה כי נראה, קוסטין. בידי צאות
 להיות בלה עדיין המשיכה תקופה
 על לו גילתה והיא קוסטין, עם בקשר

 ה־ קצין עם בעלה שניהל השיחה
 לזיגל מיוזמתו פנה קוסטין מישטרה.

 את לו יעביר שהוא רוצה הוא אם ושאל
 מאחר כי השיב, זיגל תמונות־העירום.

 צורך אין רישמית, תלונה היתה שלא
תמונות־העירום נותרו וכך בתמונות.

״ והג׳יגולו^ז המרומה ״ : ״ ,;ו£ כ;
דוריס. של תמונות־עירום מיספר נמצאו מרגלית אצל אינסימיים. יחסים

 רו עזרה אחת הונה. נשים אהב
 לימינו מתייצבת אחת אבהות, ער אוחו
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