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 הטבק שבזני מהמעולים מיוצרת ״דובק״,
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במרחב
)9 מעמוד (המשך
 .* עיניה הנכונים. במקומות ומפותחת שיער

 של הכללי התובע את שוב לצטט אם —
 שבתחתיתה באר כמו ״עמוקות — לבנון

הגיהינום.״
 מספר היפהפיה היתר. ממירה לכל, מעל

 הגבוהה לחברה שסיפקה מסועפת, ברשת 1
האסורים. התענוגות את ביירות של

 הרשת בראש נפרדות. דירות בשתי
 התענוגות סוגי בכל שהתמחה גבר עמד

 לאחת בן הוא )45( לוטף־אללה חביב האלה.
 מהפכת לפני מצרים. של האצולה ממשפחות

מיל בעל באשא, היה החופשיים הקצינים
יקרים. ובילויים יפות נשים חובב יונים,
לביירות. גלה המהפכה אחרי

^ המבוגרת שדיאק, קילר את פגש שם
הבלתי־מוערערת ומלכתו בשנתיים, ממנו

 סיפקה היא בביירות. סרסורי־המין שוק של
 את המבזבזים המידבריים, לשייכים נערות

 ביקש הגולה הבאשא בביירות. כספי־הנפט
בשבילו. גם נערה ממנה

 הוא לשותף. לוטף־אללה הפך מלקוח
הפך קילר, מאדאם של שיטותיה את שיכלל

שודיירי אשת־תענוגות
הגבוהה והחברה המין

 השניים עיקרי. למכשיר־עבודה הטלפון את
 החברה של ביותר הגבוהים לחוגים חדרו

 ו־ אמניות כוכבי־קולנוע, גייסו הביירותית,
 מוכנים היו גם הם לרשתם. נערות־זוהר

 לנשים או אומללות, לאלמנות גברים לספק
 התפארה לבית. מחוץ עסוקים היו שבעליהן

 אתם .מה נתגלתה: שהרשת אחרי קליר,
 החברה. של חיוני צורך סיפקנו רוצים?

 לבעל אושר מספקים היינו פעמים הרבה
כמובן.״ דירות, בשתי אחד. בלילה ולאשתו
 היתד, הזאת ברשת בעם. התובע רק
 עם נפגשה לא היא הכוכב. שודיירי סמירה

 גברת היתד. אלא אלמוניות, בדירות לקוחות
 לפניה הוצגו רמי־מעלה זרים עצמה. בזכות
 העמידה והיא מלכה, לפני הוצגו כאילו

 אנשי־ לאירוח שלה הווילה את לרשותם
 היטב, אותה הכירו שרים ומדינאים. עסקים

 העתונות האינטימיים. ידידיה היו מדינאים
תמונותיה. מלאה הביירותית

 גילה קנאי בעל כאשר התפוצץ, העניין
ה לרשת שייכת היתד, היפהפיה שאשתו

 עם אותה תפס אחריה, עקב הוא תענוגות.
ל נאלצה והמשטרה קטטה, פרצה לקוח.

התערב.
 על לעבור ניסתה הרשמית ביירות כל

 כאילו לפרשה להתייחס בשקט, העניין
 התובע רק עלובות. פרוצות בכמה נגעה
 מפוצצות, הצהרות להשמיע התעקש הכללי

 מפני ״בטח הרשת. חוליות כל את ולחשוף
ל שהעניקה מה לו להעניק סירבה שהיא

ביירות. של הציניקאים עליו אמרו אחרים,״
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