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implicaþi. Marilyn divorþase
de puþin timp de Arthur
Miller, dupã o cãsnicie furtunoasã, plinã de incidente,
iar legãtura cu cântãreþul
francez Yves Montand eºuase
ºi ea lamentabil. De cealaltã
parte, cãsãtoria lui John
Kennedy cu Jackie traversa ºi
ea o perioadã de crizã.
Odatã ajuns preºedinte,
Kennedy a continuat relaþia
cu Marilyn, reuºind totuºi sã
pãstreze secretul asupra
legãturii, graþie serviciilor de
secrete. Cei doi se întâlneau
într-un apartament rezervat
la hotelul Carlyle din New
York, dar ºi la bordul avionului prezidenþial, apoi s-au
mutat la vila Santa Monica
ce aparþinea unei surori a lui
John.
Documentul
FBI,
care
menþioneazã existenþa acestor înregistrãri, a fost pus la
pãstrare în iulie 1965 ºi a
fost desecretizat în 2011.
Apar ºi numele celorlaþi doi
fraþi ai fostului preºedinte
american, Robert ºi Ted
(Edward) Kennedy, nelipsind
nici cel al lui Frank Sinatra ºi
Sammy Davis Jr.
Marilyn se implicase cu toatã
pasiunea în relaþia cu John,
ajungând chiar sã o sune pe
Jackie, la începutul anului
1962, ºi sã îi spunã cã vrea
sã se mãrite cu soþul
ei.Avertizat de fratele sãu
Robert, ºi de ºeful FBI-ului,
Edgar Hoover, cã oamenii
Mafiei aflaserã de aventura
sa, John hotãrãºte sã punã
capãt relaþiei cu Marilyn,
nedorind sã se expunã unui
ºantaj sau unui scandal public. Celãlalt frate Kennedy,
Bobby, i-a dat vestea ºocantã
actriþei, care a avut o reacþie
violentã, apoi a sfârºit consolatã de acesta. Aventura cu
Bobby a fost scurtã ºi cu un
deznodãmânt trist pentru
actriþã. Disperatã cã a fost
pãrãsitã din nou, se refugiazã
în alcool ºi tranchilizante.
În dimineaþa zilei de 5 august
1962, Statele Unite au fost
zguduite de o ºtire înmãrmuritoare : Monroe fusese
gãsitã moartã. Ca ºi viaþa,
moartea ei a fost deosebit de
controversatã. Poliþia a afirmat cã vedeta s-a sinucis,
însã foarte multe alte voci au
susþinut, de-a lungul timpului, cã fraþii Kennedy sau
chiar oamenii Mafiei ar fi fost
implicaþi în moartea ei.
Lucia Ivãnescu
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