
בחתונתם ויוסיניו גיתית
מותר בגלל ,דיכאון

 את שם והחתמתי בפאריס רות־ישראל
דרכוני.

 וחיכיתי יום 20 בפאריס שהיתי
 כספת, לי שכרתי בינתיים למישפטי.

 שלי, תכשיטים הרבה איתי היו כי
במלון. אותם להחזיק וחששתי
 התברר המישפט, מועד הגיע כאשר

 אני אם שאלתי ליוני. נדחה שהוא לי
 שאני לי ואמרו צרפת, את לעזוב יכולה
 לפי למישפט ושאוזמן לנסוע יכולה

באנגליה. כתובתי
 מותו בגלל אז מדוכאה מאוד הייתי

 קצת לנסוע והחלטתי יוסיניו, של
 ראיתי פיתאום ולהולנד. לרומא לטייל

 רציתי שווה. הוא וכמה הבן־אדם, זה מה
 אבל מהדיכאון. ולצאת קצת ליהנות
 להתלונן מאיה בתי התחילה ברומא
 ואיך לבית־הספר, לחזור רוצה שהיא

 צריכה שהיא מדברת הזמן כל אני
 לא היא כאשר באוניברסיטה, ללמוד
 חזרנו אז אלף. בכיתה אפילו לומדת

השנה. מארס בחודש היה זה לאנגליה.
 ועשיתי צילום למדתי בלונדון
 בבית־ספר למדה שלי והבת ויטראז׳ים,

אחותי. אצל גרנו עממי.
 לצאת קצת התחלתי מארס בחודש

 היכרתי וכר למקומות־בילוי, בערבים
גוטהר. ג׳רי הנוכחי, בעלי את

 קפה־דה־ של בדיסקוטק היה זה
בעל אנגלי ג׳נטלמן היה הוא פרי.

 מנהל־חשבונות ,50 כבן הוא ג׳רי
 בכל נפגשים היינו יפה. ומרוויח שכיר,

 ! הימים באחד ספונטאני, באופן וכר יום,
 בבית שיחה כדי תור השנה, ביוני

 ן לפני שנתחתן זה על עמד הוא אחותי,
למישפט. לפאריס שאסע

קי לעיריה, הלכנו הראשון ביום
 וכבר מהירים לנישואין רישיון בלנו
 היתה החתונה התחתנו. החמישי ביום

 ! העיריה. בבניין לכר המיועד במקום
 הייתי כי לצאת, הספקנו לא לירח־דבש

חי למישפט. לפאריס לנסוע צריכה
 נעצרתי ובינתיים בלונדון, דירה פשנו

 בקשת־ההס־ בגלל המישטרה על־ידי
מישראל. גרה

 לבקרני בא בעלי במעצר, כשהייתי
 חבילות־בגדים לי והשאיר יום בכל

 לי דואג היה הוא אישיים. וחפצים
 שאקבל הקפיד וגם ולפיתת, לאוכל

 מה זה כי יין, ליטר חצי לתאי יום בכל
 היה בסופי״שבוע באנגליה. שמותר

 היה ואחר״כר מאיה, את איתו לוקח
 שלקח בכר מעצרי על אותה מפצה
 ולמקומות־בידור ללונה־פארק אותה

אחרים.
 בלונדון, הולווי, בכלא עצורה הייתי

 שהוסגרתי עד חודשים שלושה במשר
לישראל.
 להיות לארץ, להגיע עומד בעלי

המישפט. בזמן אליי קרוב

 הדחוס, לאויד לריחות, הקץ
ולעשן לאריס

 העשן! את השואב דו־כיווני מאוורר
ונקי צח אויר ומחדיר והריחות

 מטבחים, לאוורור מיוחד מאוורר
ומשרדים. אמבטיות שרותים,
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 את היכרתי גירושיי אחרי ץ*ייד
 מישרד־שידוכין. דרו *■/יוסיניו,

 של הנישואין וחיי היכרותם (סיפור
 יוסף השלישי, בעלה עם גיתית

 הזה בהעולם פורסם איזראילוב,
5.11.86.(

 קולנוע ליד מיוסיניו נפרדתי כאשר
 אותי עצרו לצרפת. מייד נסעתי פאר,

 שהגעתי מפני בנמל־התעופה, שם
 אחד, יום עצורה הייתי מזוייף. בדרכון

 הזמינו ערובה. ללא שוחררתי ואחר־כך
 בפברואר 18 בתאריך למישפט אותי

86.
 לשגרירות ידווח מעצרי כי חששתי

 עיתוי בגלל עליי חשד ויוטל ישראל,
לשגרי הלכתי ולכן יוסיניו, של מותו

שלי״ הבעלים ״כל ר
 )31 מעמוד (המשך
 וחיי־הנישו־ ,לשוכרה לשתות התחיל

לגמרי. הידרדרו שלנו אין
 החלטנו בת, לנו שהיתה למרות
 בגירושין בעיות היו לא להתגרש.

 סיפרנו לרבנות בעצמנו הלכנו שלנו.
 חודשיום ואחרי להתגרש, שהחלטנו

 לפי בינינו חולק הרכוש גט. קיבלנו
 של חיי־נישואין הסתיימו וכך הסכם,
 ג׳גטלמןשנים. חמש

אמיתי אנגלי

במסיבה גיתית
בלונדית פיאה

 בעליי מכל שונה היה ובכך נימוסים,
י הקודמים.
 ולבילויים, למיסעדות הרבה יצאנו

 היה הוא מאיה. את אהב מאוד והוא
 רב. ברצון בילוי לכל אותה מצרף
 שגרה לאמו, נוסעים היינו כאשר
 ומזמין מאיה את לוקח היה הוא בקנט,

 איתה שלמדו אנגליים, ילדים כמה
תשתעמם. שלא כדי בבית־הספר,

יותר טובה לאווירה

 קוסמטיקה
ם ? לנעלי


