
 לדירת לוסטיג אווה שהגיעה ^
 תל־ ,67 פינסקר ברחוב נדין, בתה, ^

 שוטרים אמבולנס, שם המתינו אביב,
בבוקר. 9 בשעה היה זה ושוטרות.

 לוסטיג נדין כי לאם עדיין בישר
מתה. בדירתה נמצאה
 משעה בהרצליה. גרה לוסטיג אווה

אחרי בתה, את חיפשה בבוקר מוקדמת

בתים בשני שיבעה

 השעה באותה הגיע אחרת במכונית
בעלה־לשעבר. לוסטיג, ארז

השוט אך לדירה, לעלות רצתה היא
ממנה. זאת מנעו רים

 תיקה, את אווה פתחה במקום בו
זוג־מיספריים. מתוכו והוציאה

 שמא חששו הם נבהלו. השוטרים
בעצמה. לפגוע עומדת לוסטיג אווה

 במיספריים השתמשה אווה אולם
 יודעת ״אני בגדיה. את לחתוך כדי

 רוצה ״אני בשקט. אמרה מתה!״ שנדין
הילדה!״ את לראות

לא איש יותר. עוד נדהמו השוטרים

 אותה. מצאה לא הקודם בלילה שגם
לטלפונים. ענה לא איש
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הקבוצה של
מכי אולם רעות. לה ניבא יבה וי■
 טילפנה בהרצליה, גרה שהיא וון /

 שזה כדי בתל״אביב לבעלה־לשעבר
 לוסטיג ארז משהו. קרה שמא יבדוק
 את מצא וזה מאנשיו, אחד את שלח
 ללא מיטתה על שוכבת כשהיא נדין

כולה לבושה היתה היא רוח־חיים.

 אשת־ שו בתם
 ונוע־ התבדה
 רשענו הנדווסר
 על מתה נמצאה

 תאונה? מיטתה.
וצח? התאבוות?

 שום עליה היו לא שחורים. בבגדים
סימני־אלימות.

ש מה כל המונית. היתה ההלוויה
 כי שם. היה הישראלית״ ״החברה נקרא

 של בני״התפנוקים תמיד היו ההורים
החברה.
 בלונדית צעירה היתה לוסטיג אווה

 מרומניה. 1962ב־ לארץ כשהגיעה יפה,
 בעל של היחידה בתו היתה היא

חוד אחרי ברומניה. לעורות מיפעלים
 לוסטיג, לארז נישאה היכרות של שיים

הרא הכוכבים אחד הקבלן, של בנו
 ז958ב־ הישראלי. הכדורסל של שונים

באו הפועל של.קבוצת הקפטן היה
רומא. של לימפיאדה
 ברחוב לוסטיג הזוג של הווילה

 מרכז היתה בהרצליה־פיתוח האשל
 לעשירים ובעיקר — וליפות ליפים

 ההיא. התקופה של — ולעשירות
 ניו־יורק עד מפראנקפורט אורחים

 שם נערכו בשקיקה. לשם הגיעו
ואי נשפי״מסיכות מפוארות, מסיבות

לשם־דבר. שהיו אחרים, נוצצים רועים

 חשש .
לרצח! 7^

 הזוג הספיק למסיבה מסיבה ין ך■
 דנה — בנות שתי לעולם להביא ₪1

 עורכת ,23 בת כיום היא דנה ונדין.
היתה נדין בטלוויזיה. תשדירי־שרות
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לוסטיג נדין
במותה!״ גם אותה תראה .שלא

בביתם) במסיבה וקליאוסטרה, לוסטיג(באנתוניום ואווה ארז
הילדה!״ את לראות רוצה .אני

 אולם עוד. ומה קרח על אמנותית את שסיימה ואחרי במותה, 29 בת
 מאושרים. היו לא חייהן ל־ בבית־ספר למדה הצבאי שרותה
החליטו נישואין שנות 12 אחרי אופנה.

שאהבו הבנות, להתגרש. הלוסטיגים ישראליות כנערות גדלו' הבנות
כפי האם. עם נשארו האב, את מאוד החלקה באלט, למדו הן בנות־עשירים.

 הבנות נשארו קרובות, לעיתים שקורה
 איתו בילו האב, עם הדוקים ביחסים

 שנישא עד לחופשות, איתו ויצאו
 שהיא בת, לו שילדה לאיילת, בשנית,

.8 בת כיום
 יפה בעין ראתה לא השניה האשה

 החדש בעלה של ההדוק הקשר את
הת הקשר הקודמים. מנשואיו לבנות
 האב כי גדול, היה שיברון־הלב רופף.

הקו מישפחתו לבית מאוד בסמוך גר
דמת.

 לדירה לגור גדין עברה חודש לפני
 לה היה בתל־אביב. פינסקר ברחוב
 להלוויה, בא לא זה צעיר. עם קשר

 לברר כדי בקורותיו התעניינו וכאשר
 האחרונים, בימיה לנדין קרה מה

למ הארץ את עזב הצעיר כי הסתבר
חברתו. של מותה חרת

שהי־ בטוחה אינה עדיין המישטרה
 מתה שנדין יתכן התאבדות. כאן תה

 עם ורק שהתאבדה, יתכן מסמים,
 שלאחר־ הגתיחה של התוצאות התקבל
לרצח. חשש יש כי יתברר המוות

 אם לצרתה. טינה יש לוסטיג לאווה
 תהיה לא איימה, להלוויה, תגיע

 אותה רצתה לא אם לתוצאות. אחראית
במותה. גם אותה תראה שלא בחייה,

 בבית נשארה לוסטיג איילת ואכן,
 ואביה אמה ליוו נדין את ההלוויה. בעת
 לביתו, מהם אחד כל הלך ואחר־כך —

 החברים שיבעה. לשבת כדי בנפרד,
 לבית, מבית לנסוע נאלצו והחברות

תנחומיהם. את להביע כדי
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