
MARITA LORENZ

EU AM FOST SPIOANA
CARE L-A IUBIT PE

FIDEL CASTRO

o vraTA cA-N FILME: or la le.cAmlE

DE coNCENTRARE ALE NAzI$TILon r,a FDuL CAsrno,

nE ra CIA r,a AsASINUL t ul KrNllEoY

I

tfr



Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rom6niei
LORENZ,MARITA

Eu am fost spioana care l-a iubit pe Fidel Castro: o viafi
ca-n filme : de la lagirele de concentrare ale nazigtilor la Fidel
Castro, de la CIA la asasinul lui Kennedy / Marita Lorentz -

Bucuregti: RAO Distribulie, 2018

ISBN 978-606-006-01 1-6

82

Editura RAO Distribulie
Str. Bdrgdului nr.9-11, sector l, Bucuregti, RomAnia

www.raobooks.com
www.rao,ro

MARITA LORENZ
Yo fui la espia que amo al comandante

Copyright @ Ilona Marita Lorertz, 2015
Toate drepturile rezervate

Traducere din limba spaniole
GRAAL SOFT

@ RAO Distributie,20l6
Pentru versiunea in limba romind

2018

ISBN 978-606-006-01 1-6

CUPRINS

De la istoria oficiald la adev[r..... 7

1. Nu vorbi, nu gandi, nu respira.... 1l

2.Mica nemloaice a lui Fidel 50

3. O misiune imposibild:uciderea lui Castro.... 86

4.P6rez Jim6nez, al doilea dictator al meu..................118

5. Dallas, noiembrie 1963............ ............. 151

6. in siguranld in silb[ticie................. ...... 161

7. Mafia girl qi spioand in New York........................... 184

8. lntoarcerea lui Fiorini, propriul meu Watergate.......206

9. Fii ai Cubei.......... .............231

10. O poveste ca-n filme. ......251

Epilog: Ar trebui sd fi u fericitd.................. .......,........... 27 6



DE LA ISTORI,A OFICI.ALA
LA ADEVAR

,,Martor lipsit de credibilitate." Astfel m-a descalificat un

membru al Comitetului Special al Camerei Reprezentanlilor

ru Congresului Statelor Unite, care a investigat asasinarea lui

John F. Kennedy gi in fala cdruia, in 1978, am dat o declaralie

pe propria rdspundere, fiind protejatd de un ordin de imunitate.

Da, am fost martord, martorb gi chiar ceva mai mult, la

cvenimente, impreuni cu alte persoane care au marcat viala

politicd a celei de-a doua jum[t6!i a secolului XX. Berlinul

celui de-al Doilea Rizboi Mondial, lagdrele de concentrare,

perseculia qi durerea. Cuba qi revolufia. Fidel, marea mea

iubire. Cdt priveqte credibilitatea, pe care a pus-o la indoialS

aceeagi putere care m-a antrenat sd fur qi si omor, sd mint Ei

s[ aclionez in afara legii... Asta, dragS cititorule, prefer s5 o

las la latitudinea ta. Eu qtiu care este adevdrul, pentru cd md

aflam acolo. Tot ce am vdzrtt qi am trdit se afld in memoria

mea qi nu pot si qterg nimic.
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M[ numesc Ilona Marita Lorer:r, M-am n6scut in

in 1939, cu c6teva zile inainte ca Hitler sd invadeze Poloni

in timpul rdzboiului, am trecut pe la spitalul din Drangstedt

prin lagdrul de concentrare Bergen-Belsen. Am supraviefui

La scurt timp dupd eliberare, la v6rsta de qapte ani, am

violatd de un sergent american.

In 1959, cdnd aveam noulsprezece ani, l-am cunoscut

Fidel Castro. Am devenit amanta lui qi am rdmas ins6rci

in Cuba am fost drogatd qi siliti sd fac un aqa-zis avort,

doud decenii maitdrzit, Fidel mi l-aprezentatpeAndrds, fiu
pe care mi l-au luat cu fo4a pe acea mas5 de opera{ii.

poate cineva imagina ce inseamnd asta pentru o mamd care

plrisit insula cu pintecele gol?!

impins[ de CIA qi FBI, m-am implicat in Opera]iunea 40

un complot guvernamental ce a unit personaje care a

legiturl cu agenlii federale, cu exiliali c;'tbanezi, cu mercena

qi cu Mafia pentru a incerca, in zadar, sd-l rdstoame

Castro. M-au trimis la Havana ca sd-l asasinez cu dou6 pilule

$i nu e vorba cd am dat greg, ca alte sute care au incercat d

aceea: pur qi simplu, nu am fost in stare sd o fac. Nu-mi

rdu, dimpotrivd: cu asta md m6ndresc cel rrrai mult in via![.
La scurt timp, m-am indr[gostit, la Miami, de

Pdrez Jim6nez, dictatorul venezuelean, cu care am avut

feti!6, M6nica, Moniquita. C6nd a fost repatriat qi a

nostru mi-a furat banii pe care Marcos ni-i l6sase, am incerca

s[-l urmez, dar m-am pierdut cu micufa mea timp de mai

multe luni in sdlbdticia venezueleanS, impreun6 cu un trib

indieni yanomami.

Eu am fost spioana care l-a iubit pe Fidel Castro

in noiembrie 1963, am c6ldtorit de la Miami la Dallas cu

un convoi din care fbceau parte Frank Sturgis, arestat dupd

ciliva ani pentru afacerea Watergate; un agent CIA; diverqi

cxilali cubanezi qi un bdrbat pe care-l cunogteam de la antre-

namentele pentru Operaliunea 40 din Everglades: Ozzie,

cunoscut lumii ca Lee Harvey Oswald, acuzat de asasinarea

lui John Fitzgerald Kennedy qi asasinat apoi de cdtre Jack

Ruby, cu care am stat in acelagi motel unde am poposit la

Dallas.

Am fost party girl a mafiei newyorkeze, din care au

provenit c6fiva dintre amanlii mei, deqi a existat qi cdte unul,

important, din cadrul potiliei. M-am cdsdtorit qi am avut un

b[iat, Mark, Beggie, cu un bdrbat care spiona, pentru FBI,

diplomafi din blocul sovietic Ai m-am aliturat indatoririlor

sale. Cdnd, inainte de a depune mlrturie la Congres, Sturgis

a fEcut public in presd cu ce md ocupam eu, lumea mea a

inceput sd se ndruie.

Am fost o femeie inconjuratd de birbafi. Am inventat

minciuni ca sd md protejez, pe mine qi pe copiii mei, qi am

spus adevdrul atunci c6nd mi-a convenit. Acum vreau s6

clarific lucrurile qi, eventual, sd o fac pe o anumit6 persoanS,

carelucreazd din umbrb pentru guvernul nord-american, si se

g6ndeasc6 la faptul cd nu meritl osteneala s5-i lagi pe al{ii si
ia decizii in locul tdu.

a -.
In ultimii ani am trlit din ajutor social, fird pensie, intr-o

funddturd din cartierul Queens, cu c6inele meu Bufty, o pi-

sic[, o broascd-]estoasd qi un peqte portocaliu uriaq, care, din
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cdnd in c6nd, parcl se lanseazd intr-o misiune

lovindu-se de geamul acvariului.

Nu m-am gdndit niciodatd si m[ sinucid, deqi uneori

vrut si mor. Dar si mori e ugor; provocarea este sd tr5ieqti

Fiecare zi este o luptd. Deseori imi pare rdu de timpul

in misiuni care n-aveau nicio legiturd cu mine, de speranle

pe care mi le-am pus in bdrbali nepotrivili, dar sunt m6nd

cd am supraviefuit mai multor rdzboaie, unei agresi

sexuale, cdtorva incercdri de asasinare, hdituirii din

guvemului, unor nenumdrate furturi, mizerii qi triddri, chi

gi din partea propriei familii...

Povestea mea este alcltuitd din lumini qi umbre. Unii
crede cd este destul de pulin credibild. Dar, qtili deja;

realitatea dep6qeEte intotdeauna ficliunea. Iar a mea, in plus,

este cl6ditS pe amintiri care, uneori, se impotmolesc in istoria

oficialb, aceea care, dacd-mi este permis s5 menlionez,

este intotdeauna credibild.

L

NU VORBI, NU GANDI, NU RESPIRA

Mereu mi-a fost sortit s5 fiu singurd. $i nu qtiu de ce.

Ar fi trebuit sb vin pe lume impreund cu sora mea

geambnd, pe care urma sd o cheme Ilona, dar cdnd mama a

ajuns la spitalul Saint Joseph, in oraqul german Bremen, s-a

nipustit asupra ei pastorul neam! al unui ofiler SS mustrdnd-o

c[ se dusese, p6n[ la sfdrqitul sarcinii, la un ginecolog evreu.

tn timpul acelui atac sora mea a murit, iar eu am supraviefuit,

gi, deqi urma si md cheme Marita, au vrut sd cinsteascd

memoria acelei micule moarte qi mi-au pus numele Ilona

Marita Lorenz.

Era 18 august i939 qi mai rdmdseseri doar cdteva zlle

pdn[ c6nd Germania urma sd inceapi invadarea Poloniei gi sd

aprindi scdnteia ce avea sd declanqeze al Doilea Rdzboi Mon-

dial. Pe mama practic au dat-o afar6 din spital pentru a face

loc eventualilor rdnili qi ea nu putea sd conteze pe tatdl meu,

ll
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care pe atunci nu se afla in Germania: ca de altfel toatd v

gi inainte, qi dupd naqterea mea, el se afla pe mare.

Pe mama o chema Alice June Lofland, o femeie a

via!6, chiar qi in ziua de azi, este inconjuratd de mister qi

semne de intrebare, de secrete care nu vor mai putea

niciodatd dezviluite, o autenticd artistd a interpret6rii, al

suflet adevdrat md indoiesc cd-l va cunoaste clneva

Avea doud certificate de naqtere. Conform unuia din ele,

ndscut pe l5 octombrie 1902.1n celdlalt, in schimb, apdrea

data naqterii aceeaqi zi, dar din anul 1905. Evident, unul di

cele doud documente era un fals, dar nici eu, nici altci

din familia mea n-am reuqit sd descoperim care anume.

o intrebam pe mama despre originile ei, imi d6dea

acelagi rdspuns, cuvinte ale unei femei care intotdeauna

ardtat extrem de rezewatd: ,,Nu conteazl, nu contaazd".

Singurul lucru cert este cd mama s-a ndscut in Wilmington,

in statul Delaware, in estul Statelor Unite, qi acolo a qi cres-

cut. Cei din familia ei cultivau pdmdntul, dar ea s-a sim{

intotdeauna diferiti, chiar gi atunci cdnd era doar o feti!6, i

cdnd a ajuns la adolescenlI, plrinlii ei au trimis-o la New

York, la o qcoali privatd de pe Park Avenue, ,,cea mai bun6"j

din cAte spunea ea. A inceput sd danseze qi a intrat in

spectacolului, ajung6nd sI joace in piese pe Broadway, sub

numele artistic June Paget. Poate cE atunci a inceput

descopere abilitatea Ei talentul de a face parte dintr-o lume de

mlqti qi de personaje pe care n-a mai putut, n-a mai vrut

n-a mai qtiut sI o pirdseasc[.
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in acea primd etapd a vielii sale trebuie sd fi avut vreo

aventur6 care nu a functionat, deqi, judecdnd dupd scrisorile

qi hfutiile pe care le-am gdsit de-a lungul anilor in familie,

poate cd ar fi mai indicat sE ne gAndim la mai multe aventuri.

Unul dintre bdrbalii despre care qtim cE s-a indr[gostit nebu-

neqte de acea tdndrd blondS, cu ochi albagtri, frumoasd qi

hotdrdtd, a fost William Pyle Philips, un important om de

afaceri. ins[ mama voia si aib6 copii, iar acel bbrbat nu

numai cd era cu mult mai in vdrstd, dar era Ei vdrul ei, aqa c6

in ochii mamei mele acea aventurd nu avea nicio qans6. ln

plus, ea voia sI ducl o viald independent5 qi si lucreze in ci-

nematografie gi n-a contat deloc faptul c6 Philips a implorat-o sd

nuJ pdriseasci qi s-a oferit sd ararlezetotul pentru ca ea si poa-

td fi protagonista propriului film qi chiar si deschidd un cine-

matograf doar pentru ea. Mama, care vorbea fluent franceza,

a hotdrdt s6 plece la Paris, unde incepuseri sd se turneze filme

cu sunet. Avea optsprezece sau noudsprezece de ani qi cred

c5, dincolo de aspiraliile sale profesionale, voia si fugi qi de

alli birbali care se lineau dupd ea; Ei aceqtia nu erau pulini la

numir, pentru cd mama trezea adevdrate pasiuni.

tn acea combinalie de fug[ gi cbutare a ridicat ancora in

1932 din New York, la bordul navei de pasageri Bremen a

companiei Norddeutscher Lloyd, companie navald din nordul

Germaniei, qi, in timpul cildtoriei pe mare, l-a cunoscut pe

cdpitanul secund, Heinrich Lorenz, b[rbatul care avea sI fie

papa. Nt l-am strigat niciodatd tat[, pdrirrte sau tati; pentru

mine a fost mereupapa. Era un bdrbat puternic, cu p6ru1 qi
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ochii inchigi la culoare, probabil de ascendenld italiand, qi atAt

femeile, cdt 9i bdrbalii il indrdgeau nespus.

S-a niscut pe 8 aprilie 1898 in Bad Miinster am Stein-

Ebernburg, o localitate din sudul Germaniei celebrd pentru

izvoarele sale. Provenea dintr-o familie de moqieri, dar, la fel

cum mama qi-a gisit pasiunea departe de locul de baqtin6,

intr-o lume a scenelor qi a culiselor, nici pentru el viitorul

mult dorit nu trecea prin podgoriile familiei. Marea eraviala

lui, visul lui, un spaliu de libertate... $i a cucerit-o. La doi-

sprezece ani deja naviga, c6nd a terminat liceul s-a angajatpe

mai multe nave comerciale gi, in 1918, a fost admis in Marina

german6. Dup6 Primul Rdzboi Mondial Ei dupl ce a petrecut

vreo doi ani pe o goeletd care asigura o rut[ prin America de

Sud, a inceput sI lucreze pentru Lloyd.

Mama n-a ajuns niciodat6 la Paris, pentru cI in timpul

acelei cdldtorii pe mare s-au indrdgostit. Ea a rimas in locali-

tatea portuard Bremerhaven, unde papa iqi avea pe atunci

casa, iar pe 3l august 1921 s-au cdsdtorit.

Alice ura sd locuiasc6 intr-un oraq pescSresc, aqa cd l-a

convins pe papa sE se rnute la Bremen, la vreo gaizeci de

kilometri spre sud, unde, in primii ani de cdsnicie, a dus o

via!6 confortabilS. Munca tatdlui meu era at6t de bine pl6tit5,

inc6t ea putea si etaleze bldnuri qi diamante qi locuiau intr-o

cas6 minunatd, av6nd uqi frantuzegti cu geamuri de cristal,

intotdeauna imaculate, cu doud etaje, un parter qi un garaj, cu

grddind qi un mesteacdn. Cafeaua de dimineatd, micul dejun,

prdnzul qi cina se serveau in sufragerie, ,,niciodatb ?n

bucitdrie, ca servitorii", dupd cum spunea mama, qi se
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folosea mereu vesela din porlelan gi tacdmurile din argint, o

fa!d, de masd cu flori sau fructe pe mas6 qi felurile de mdncare

calde pe un cdrucior. Dupd fiecare masd, tdblia mesei era

acoperit[ cu o falI de mas[ din dantel[.

Mama avea pe cineva care o ajuta la treburi, dar uneori

ingenunchea ea ins6qi pentru a cerui podeaua qi contribuia la

sarcinile casnice pentru ca totul sd fie mereu perfect.

Alice vorbea cu mdndrie despre originile sale din r6ndul

nobilimii engleze din insula Wight; se interesase despre str6-

moqii din partea matemE a familiei sale, pdnd cdnd a ajuns in
secolul al X-lea qi in casa familiei Osborne, qi se mdndrea c6

in familia ei ,,nu exista nimeni din clasa muncitoare, gi nici
negustori" qi cE toatS lum ea era o,cttltd, educati qi intelectual6...

Ea insdqi, degi n-a ajuns niciodatd s6 vorbeascd perfect

gernana, a inceput sb citeascd din opera marilor autori ai lite-
raturii germane qi a unor filosofi precum Arttrur Schopenhauer

sau Immanuel Kant qi, de asemenea, a studiat pianul gi a con-

tinuat sE se educe singur[.

Papa, care de-a lungul anilor dezvoltase, datorit[ muncii

sale, relalii foarte bune, venea uneori acas6 insolit de figuri
importante ale epocii, iar ct ocazia acelor zile gi serate, la uqa

casei trSgeau multe maqini decapotabile negre, iar el se

imbrica in uniforml de gald, cu medalii, spad5... Totluqi papa

nu petrecea acasi prea mult timp. Fra mai mereu plecat qi, de

fiecare datd cdnd se intorcea de pe mare, gdsea acasd un copil
pe care incd nu-l vbzuse. La prima sarcin6, mama a$tepta

tripleli, dar pe 27 mai 1934 a avut o na$tere prematurl in care

doud fetile nu au supravieluit, ci doar un bdiefel. Era primul
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n6scut, iar papa voia s6-l numeascd Fritz, in onoarea fratelui

siu. Dar in timpul cil[toriei sale pe mare, din 1932, mamail

cunoscuse la bordul vaporului Bremen pe un fiu al kaiserului

Germaniei, care i-a cerut s6-i aducS omagiu unui frate dece-

dat qi ea i-a satisfrcut aceastl cerere, iar fratele meu mai mare

a primit numele Joachim, insd eu l-am strigat mereu Joe

sau Jojo.

DupI el, pe 11 august 1935, a venit in sdnul familiei

Philip, Kiki, elfiind cel care a dezvoltat cel mai mult pasiunea

pentru mrtzicd gi arte, pe care mama avea sd se chinuiasc6 si

ne-o insufle tuturor. Nici in alegerea numelui celui de-al doi-

lea vldstar al s6u papq nu a avut prea multe de zis, cdci

atunci c6nd mama l-a pdrEsit pe Philips, v6rul bogat care

fusese indrbgostit nebuneEte de ea, tot ce i-a l6sat, pe l6ngd

inima distrusi, a fost promisiunea cd dacd, aga cum visa, va

avea copii, pe unul dintre ei il va boteza in onoarea lui.

Pe 9 octombrie 1936 s-a ndscut singura mea sor6, cu care

intotdeauna am avut cea mai complicat6 relafie fraternd.

Papa voia ca pe ea sd o cheme Elsa, dar mama a hotdrdt sd se

numeascd Valerie. $i la ultima ei naqtere mama a avut cdEtig

de cauzl in alegerea numelui gi a evitat ca eu s6-l port pe cel

pe care tatSl meu il voia pentru mine: Anna.

O FAMILIE DE SPIONI?

in timp ce Europa Ei restul lumii se apropiau de pr6pastie,

pirinlii mei au inceput sd se miqte intr-un labirint care mi s-a

pirut mereu de nepdtruns. N-am aflat niciodatd cu exactitate
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care au fost adeviratele idei politice ale pirinlilor mei gi, cu

trecerea anilor, am deseoperit doar c6teva detalii in spatele

cdrora zvdcneqte o inc6lceal6 de afaceri de spionaj qi de

ac{iuni in mai multe tabere, ceva ce, privit din perspectiva

vielii mele viitoare, probabil ci a trecut in ADN-ul meu.

in 1 93 8, de exemplu, p apa qi cdpitanul unui alt vapor ger-

man au fost arestali ca ,,martori" ai unei uneltiri investigate

de FBI, o ,,vAndtoare de spioni" pe care The New York Times

a descris-o la momentul respectiv ca pe una dintre cele mai

bune pe care Statele Unite le vdzuse de la Primul R6zboi

Mondial incoace. Funcfion6nd din 1935, re{eaua camufla

agenli ai serviciilor secrete germane ca membri ai echipajului

vapoarelor geflnane pentru a-i face sd ajungd in Statele Unite,

unde se instalau qi-i ajutau sd comunice intre ei pe militarii

americani care incepuserd s6 colaboteze cu Germania qi furau

secrete din Armat6 gi din Marin6. Coafeza de pe vasul

Europa, Johanna Hofmann, a fost arestati in februarie, cdnd

papa comanda nava, qi era, potrivit cercetitorilor, figura-

cheie a re,telei, punctul de legdturd prin care comunicau ameri-

canii recrutali de Germania care nu se cuno$teau intre ei.

Arestarea htipapa qi a celuilalt cdpitan a alut loc pe 3 iunie

qi a ajuns pe prima pagind a ziarului The New York Times, dar

a doua zi, potrivit celor relatate de ziar tot pe prima paginS,

au ridicat ancora pentru a se intoarce in Germania f[rd pro-

bleme. Au fost vdzuli atunci plecdnd cu z6mbetul pe buze qi

salut6ndu-i pe Leon Torrou, un agent special al FBI, qi pe

Lester Dunigan, procurorul general adjunct, gi, deqi n-am

cum sd dovedesc cu certitudine absolut6, a$ spune cd atunci a
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inceput tatil meu sE colaboreze cu Statele Unite, cel pu,tin in

calitate de informator, indeplinind sarcini de contraspionaj

despre care existd unele urme in documente oficiale. \

Rdzboiul a izbucnit cdnd eu aveam doar doud sdptlm6ni,

pe 1 septembrie 1939 . La inceputul ltptelor, papa a comandat

nave de rdzboi gi vapoare care navigau prin Groenlanda gi

frecventau staliuni meteorologice, dar, in 1941, i s.a ordonat

sd se intoarci fiindci avea sd fie numit comandant al navei

Bremen,un vapor care aveasd devind celebru pentru c[ a fost

una dintre navele folosite in operafiunea Seelowe, Leul de

Mare, prin care Adolf Hitler dorea invadarea Angliei. Nava

trebuia sd fie camuflatd Ei sd ascundd in interior tunuri qi

tancuri, care urnau sd fie folosite pentru a pomi invazia, dar

planul nu a fost niciodatd dus [a bun sffirqit. Papa a primit, pe

16 martie, un apel urgent, prin care era anunlat cE nava

Bremen fusese cuprinsb de flEc[ri in portul Bremerhaven;

Versiunea oficialS era c[ ii dlduse foc un mus de cincispre-

zece ani, nemulfumit qi care avea probleme cu proprietarii. A

fost condamnat la moarte qi executat, deqi adevdrul era cd

serviciile secrete britanice reugiserd sd se infiltreze in Marina

germani qi frcuser[ ca nava si sard in aer, zdddmicind pla-

nurile Fiihrerului, care ddduse personal ordin ca tdndrul s[ fie,

ucis, intr-o incercare de a salva situatia.

Mama a fost arestatd la scurt timp dupi explozia navei

Bremen; aceea a fost prima dintre multe dnli in care s-a aflat

in m6inele Gestapoului. Au interogat-o ca persoand suspectd

de a fi colaborat cu serviciile secrete britanice in ceea ce

privegte planificarea atacului, insd au trebuit s6-i dea drumul,
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fiindcd n-au putut sd dovedeascd nimic. in ciuda faptului c5,

atunci cdnd i-au cercetat originile pentru a vedea dac[ are

sdnge evreu, Gestapoul i-a glsit in schimb originile nobile gi

chiar l-a felicitat pe papa cE s-a cdsdtorit cu cineva de neam

nobil, n-au incetat niciodatd sE o supravegheze; in plus,

probabil ci acest lucru l-a fbcut suspect qi pe el. Cel pulin

papa se temea de asta.

Fratele meu Joe iqi aminteqte cd,, odatd, p[rinfii mei au

avut acasd o disculie aprinsd cu un amiral, care voia ca ei sd

se aldture unei relele de opozilie fald de regimul nazist ce

incollea chiar in r6ndurile nemtilor, propunere pe care papa o

refvza, incercdnd sd explice riscurile pe care le presupunea

infilkarea cuiva cdsltorit cu o americand intr-o operafiune ca

aceea. Militarul cu pricina, dupd cum l-a identificat Joe mulli
ani mai ldrzit,vdzdnd o fotografie, era Wilhelm Canaris, care

a fost qef al serviciului de informalii qi contrainformalii al

armatei gefinane, Abwehr; acesta a fost acuzat de cooperare

cu Aliafii, condamnat pentru inaltd trddare gi executat in

7944,in laghrul de la Flossenbiirg.

Chiar dac6 n-au intrat in releaua lui Canaris, existd indicii

cd mama qi papa au indeplinit totuqi sarcini de contraspionaj.

Pe 1 mai 1941, de exemplu, am6ndoi au fost in Guatemala, la

o petrecere organizatd la ambasada germanS in Tegucigalpa;

nu se aflau acolo, ca restul invitalilor, pentru a participa la o

s6rbdtorire, ci cu o misiune secret6: s6-i spioneze pe naziqti

din ordinul americanilor.

Mama a simlit presiunea unei vieli in care era mereu

suspectb qi a incercat sE plece din Germania, dar s-a vdzut


