
 ד בפאריס במלון לחדרה היום למחרת
שם. גם חיפוש ערכו

 היותה ^
דהפה

 יש גיתית של גירסתה גלל ף*
אומ אם לשאלה מכרעת חשיבות

 תמורת בישראל דולארים קיבלה נם
 זה, הסבר ללא בארץ. רירתה מכירת

 התביעה לה שמייחסת המניע רק נותר
 שעמד לפני יום — בעלה רצח —

בא שלהם מישפט־הגרושין להיערך
רץ•

בתיקה נמצא בפאריס מעצרה בעת

הולד כתב
וקרח 60 בן

 בעברית. מישפטי מיסמך גיתית של
וד צוואה, זוהי כי לחוקרים אמרה היא

 שה־ אלא זאת. אישרה אל־על יילת
תוכנו. היה מה ברור ולא נעלם, מיסמך

 הצוואה זו היתה כי חושדת התביעה
 ג׳ו עם יחד גיתית שערכה המזוייפת

 ובה בישראל, עורכת־דין אצל מולר
רכו כל את לה מוריש בעלה כי נכתב

 הדבר היה כזה, מיסמך נמצא היה לו שו.
שה אלא התביעה. של בגירסתה תומך
 בבית־המישפט הכריז כבר טל, תובע,

כראיה. הזה המיסמך את יציג לא כי
 שני גם לישראל זימנה התביעה

ו גיתית את שעצרו בריטים, שוטרים
בלונדון. אותה חקרו
 מאוד חשובות הללו העדויות כל

ביו־ החשובות העדויות אולם לתביעה,

זיו הסניגור עם סוד ממתיקה יזראלוב נאשמת
נוכרית פיאה

 נהרג שבה שעה לאותה מתייחסות תר
 גיתית עדים. אין זו שעה ועל הבעל,
 בעלה את רצחה לא כי טוענת עצמה

 ואין בפארק־הירקון, איתו היתה ולא
שם. אותה שראה אדם

ה משתדלים כל־כך לכן כי נראה
 של הנעלם השותף את לחפש שוטרים
אח נסע הגבר כי משערים הם גיתית.

 עזר לפארק־הירקון, עד במכונית ריה
 היה שבתוכה המכונית, את לדחוף לה

למעמקי־האגם. בעלה,
 והקצינה נסיון, עשתה המישטרה

הע ידיה במו הצליחה הראל חרותה
ולהט לאגם המכונית את לדחוף דינות
 השאלה נשאלת שעדיין אלא ביעה.
מהמ להסתלק גיתית הצליחה כיצד
שם לה שחיכה בלי הרצח. אחרי קום

מולד ידיד
וקרח 60 בן

במיסדרון והשומרות הנאשמת הסניגור,
בתיק צוואה

ה הקצין העיד נעים,״ לי היה לא כי ב קשה מיבצע זה היה ומכונית, איש
הלילה. אמצע

 הללו התמיהות כל בגלל כי נראה
 השותף את לחפש המישטרה ממשיכה

מ היא רבה. ובאופטימיות ליאות, ללא
 ליד ממש אותו למצוא שתצליח קווה

דוכן־העדים.
בענ עקבה ושלווה, מאופרת גיתית,

מ היה שיערה העדויות. אחרי רב יין
 בבית־ צהוב. במצבט ותפוס לאחור שוך

בפי להשתמש לה מרשים לא המעצר
נוכריות. אות

 יולזר הרבה היו הצרפתיים השוטרןם
הפיאה, על אותה שאלתי ״לא אדיבים.

שער ״השוטרת לקונט, אנדרה צרפתי
מח לה שיש לי אמרה חיפוש עליה כה
 את שתוריד ביקשתי לא אז בשיער, לה

הפיאה.״
 לה התירו גם הצרפתים השוטרים

 במלון. פיאתה ואת בגדיה את להחליף
 את להחליף לאשה נימוס״לתת רק ״זה

 שעות 48 אותם שלבשה אחרי בגריה,
הצרפתי. הקצין העיד רצופות,״

 ולא מאוד, קטן היה הצופים קהל
 שלפני בית־המישפט, אולם את מילא

ח של מישפטה בעת אחדים, חודשים
לפה. מפה מלא היה יערי, ווה
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ולקונט מוזה ■פרונינק, הצרפתיים: השוטרים
הרגליים בין דרכון


