
 ס3א הו ארח תמונות
 שמוצו! ממה הצח

ישראליות במסיבות
 מלכות או דוגמניות להיות הולכות היפות

 ביער. מכוערת בחורה לה צועדת וכן יופי.
ה לה אורב פורח אוכמניות שיח מאחורי

 הוא בתאווה. בה ומביט המכוער, פושע
 ל- בידיה מנפנפת והיא תקיפה, בה מבצע

 כי שומעים, אינם השמיים לעזרה. שמיים
 זממו את בה מבצע הפושע אילם. הסרט
החמי הרביעית, השלישית, השנייה, בפעם
 כבר סי ניכנע. הוא העשירית בפעם שית•
להיגמר. חייב והסרט דקות עשר עברו
עיתונים: מוכר על עלילה או

 בדלת דפק הוא עתונים. מוכר היה פעם
ה גילתה פתאום אחת. לגברת עיתון ומכר
 היא אבל לשלם, אגורות 15 לה שאין גברת

 הוא גם שלה. בדרך אותו לפצות מוכנה
מוכן.
 ושוברת לעיר המגיעה בודדת נערה או
 מתפשטת לחדר, נכנסת היא במלון. חדר

 מרימה יד, מרימה בראי, מסתכלת לאיטה,
 שהיא ומה הוילון. את לתומה ומסיטה רגל

 מכוערת. לבחורה בשוט מצליף גבר רואה!
 בשוט מצליף הוא לה וגם צווחת, הנערה

דברים. מיני כל ועוד
לפיק הולך זוג הפיקניק. על הסיפור ויש

שהלך זוג עוד מגלה הוא המעיין ליד ניק.

קטינות אונס על שנוי סוט מתון הגונה :תאווה של הבעת
משו ארוחה לארגן מחליטים הם לפיקניק.

ועליזה. תפת
מת ולרוב דבר, מכתירות אינן הסצינות

כא הקדמה. כל ללא במישגרים הסרט חיל
ה התמונות את לצלם הצלם ביקש שר

 שאורגנה בהצגה אלה. בעמודים מופיעות
 קטעים למצוא קשה לו היה עבורו, במיוחד
מהוגן. בעתון לפרסמם שניתן
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מתערבת אינה המשטרה
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במח־ אלה סרטים נזופציים ישראל ,ך*
שלושה בת קבוצה הם המפיצים תרת. —1

אנ ואנשי־קשר. מסריטים להם ויש גברים,
 עם מתיידדים למסיבות, יוצאים הקשר שי

 שהם דרך־אגב מזכירים היתר ובין אורחים,
 בפעם הבאה. לפעם סרטים לארגן יכולים
מת השמועה נוספים. אורחים באים הבאה

 רחבי בכל הסרטים מופצים כיום פשטת.
הארץ.

 לעבוד ״התחלנו המקרינים: אחד הסביר
 ביקוש יש האחרונה. בשנה רק מלאה עבודה
 לחודש הזמנות דוחים אנחנו לפעמים עצום.
 בשוק מסתובבים הכל שבסך מפני ויותר,

ה האנשים מלבד זה סרטים. 70 המקומי
 או אחד פורנוגרפי סרט שרכשו פרטיים

ה את לשעשע כדי בחו״ל, בטיול שניים
והאורחים.״ משפחה

ב לירות. 150—100 עולה ערב־הסרטד,

 מהאורחים הכסף את לאסוף נהוג מסיבות
 המפיצים על־ידי מיובאים הסרטים בדלת.
 צרפת, מאנגליה, ידידים על־־די או עצמם,
 החוק הונג־קונג. — והזול החדש והשוק

 יעקב המשטרה, דובר הסביר מתערב. אינו
 פרטיים בבתים נעשה שזה זמן ״כל נאש:

עסקנו.״- לא זה —
הבור על זהות. תמיד הצופים ־)תגובות

 רווקות, רווקים, נשואים, זוגות יושבים סות
ומע טוב, לא כבר ובגיל טוב בגיל גברים
 חיוך מחייכים או אדישות, פנים מידים

 שמוקרן מה כל כאילו וסלחני. שווה־נפש
 מאוד. עד ועליז תמים עניין הוא לפניהם

והת התרגשות יש לכל. ידועה האמת אבל
היסטריות. צחוק פרצויות

ה באמצע גסות בדיחות מספרים הגברים
 הערות מפליטים המתה. להסוואת הקרנה,

 המתרחשת הפעילות על רם בקול לגלגניות
 אפילו הן בהתחלה שותקות. הנשים מולם.

 נמשך הסירוב בחווייה. להשתתף מסרבות
עוד. רוצות הן הערב בסוף דקה. חצי

הע נשמעות ורווקות רווקים של במסיבה
 לדקה. מאה של בקצב אסוציאטיביות, רות
 משהו ליילל מוכרח שהוא מרגיש אחד כל

 להברי מתאימה ״האיכות החשיכה: לתוך
 ישר התחיל הוא אישי! קסם איזה מפא״י.
 יותר. טעים יותר, טוב ארטיק שני! במהלך

 טוב, סוף במיפעל. שן חורקים העולם גלגלי
טוב.״ הכל

רע. הסרט רק

פיקניס בשעת מתעלס זוג בריטי: סוט באהבים עימה מתעלמת חברתה מהתקרה, י■
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