
 מיואש תסאניב■ שד חמונראים שרותיו
בגרמניה חדשים בחיים ופתוח שתחליט

ז׳ולייאט
— נ״רות־שהות ללא

מאוד. עצוב סיפור זהו
 בעולם־דידנד בעיקר — אנשים יש כי אם
 בתל־ יותר המפוקפקים הבארים של דומים
סיפור־הצלחה. בו הרואים — אביב
 מארקוביץ׳/ סאמי של האישי סיפורו זהו
 יום שהחליט צברה, במועדון ומוזג מלצר
שפניה. לעצמו לפתוח אחד בהיר

ישראלי. מועדון־פלייבוי — בלע״ז
 כמה של עכוזן על קצרים זנבות מדד הוא
 ופתח חובות, עשה ישראליות, נערות וכמה

 הדיסקוטק כעת שוכן בו במקום — מועדון
הצליח. לא שהעסק אלא מאנדי. של

הש בידיים, עצמו את לקח אחד שיום עד
ל לו ונסע — חובות של רבים אלפים איר

חדשים. בחיים לפתוח גרמניה.
החד החיים מוחרמת. ״אימפאלה״

 נורא דמו בברלין מארקוביץ׳ מאמי של שים
בארץ. הישנים לחייו

 של ״סניף להיות שהתיימר באר פתח הוא
 אותו ונשא המפואר״, הישראלי המועדון

צברה. :שם
 של למקום־מיפגש צברה הפך מהר ״חיש

 ישראלי השבוע סיפר גרמניות.״ זונות
 כל־כך היה לא ״הדבר מגרמניה. שחזר יורד

 לדיוקן עזר לא זה כי — סאמי של לרוחו
לבנות. רצה שהוא הציבורי
ש ידע הוא מיואש. היד. שסאמי ״אלא

 ילך שצברה־ברלין או משהו לעשות עליו
התל־אביבי. הפלייבוי של בדרכו
 הבארון. חשבון על הלוואות עשה כן ״על

 לחיפה ושוב הלוך כרטיס דברים: שני וקנה
אינזפאלה. שברולט ומכונית —

מישראל ,להביא המוצהרת: ״המטרד,
אמיתיות׳.״ אמניות

סאמי הגיע אחד 1967 קייץ בבוקר ואכן,

ישרא לגייס כדי — לתל־אביב מארקוביץ׳
לגרמניה. ליות

 בצורת הפתעה לו ציפתה שכאן אלא
 את החרים מהם אחד נירגזים. בעלי־חוב
 שלו. החוב חשבון על סאמי של המכונית

העיקרית מטרתו את לא־משלם. גרמני

לבצע. סאמי הצליח :זאת בכל
המוכ ישראליות — ומצא — חיפש הוא

בברלין. איתו, ולעבוד לרדת נות
 ז׳ול־ ,לשעבר דיסקוהנת היתר, מאלו אחת

 שנהגו לתל־אביבים היטב המוכרת ייאט,
שה־נו. הקטן בבאר לבקר
 אימפ■ למועדון סאמי הביא דולייאט את
 שבועות מעמד שהחזיק — הברלינאי •ריאל

בגרמ עצמה מצאה ז׳ולייאט בלבד. ספורים

 ללא ואפילו מישרה, וללא כסף ללא ניה
ניירות־שהות.

 עם לגור הישראלית עברה ברירה, ״בלית
 היורד־החוזר, השבוע סיפר אחד,״ גרמני

 בסכנה חייה כי קבעו הרופאים לו. ״והרתה
הגר החבר ניתוח. לעבור נאלצה והיא —

 חייבת נשארה והיא — שילם לא שלה מני
 והאישפוז.״ הטיפול עבור מארק 800

 סאמי היה כבר ובנתיים כפועל. יורדת
בפרנקפורט. — הרחק

בר משטרת אשר חקירה לעזיבתו גרמה
נגדו. עורכת החלה לין

 ממוצא ישראלית סאמי הכיר בפרנקפורט
 את שיכנעה האשד, לגרמני. הנשואה תימני,
בניהולו — במועדון־קלפים להשקיע בעלה

גרמניה וידידה כהה) (באפודה קולט
— מישרה ללא —

ושפנפנה סאמי
הכסף ללא —

מישראל. היורד מארקוביץ׳, סאמי של
 הזעיק והוא בז׳ולייאט, סאמי נזכר עכשיו

 ועוד שלה החבר עם יחד לפרנקפורט, אותה
אחת. נערה

 שמסוגל ממה יותר כרגיל, הבטיח, סאמי
 לפרנקפורט, השלושה משהגיעו לקיים: היה

לשווא. שבאו התברר
ז׳וליי־ יכלה ״שם לברלין. שבו השלושה

היורד־החוזר. סיפר דירה,״ לקבל אט
 מאמן והפכה — זאת עשתה גם כן ״ועל
 בפועל.״ ליורדת ישראלי

 לא שז׳ולייאט אלא משסעת. צלקת
 לקח שסאמי היחיד הישראלי היצוא היתד,
לגר ייצא גם הוא שלו. הקייץ בביקור עימו
מוכרות. מארחות־באר שתי מניה

 פעם שעבדה חיפאית קולט, היא מהן אחת
ה רחל, היא והשניה תל־אביבי. במועדון

 הצלקת בשל אל־קאפונה, בתל־אביב מכונה
פניה. את המשסעת
מצ שהוא טוען סאמי הזה. הצוות ועם

בברלין. ליח
בברלין. אפילו טוב, הכל טוב, הסיום ואם
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סגורע׳, הלנקה 1007־מ- גוף. לכל מתאימים חדישים.
 לבן מרהיבה-תמיד זיגזג סריגת

כחול או שחור או אדום. או ירוק, עם בשילוב




