
שבדיות. בחתיכות לקשטו היא והבטוחה
יש ),30(. נפתניאל ליאון ערכו זו למטרה

 בעלי שני שם וגייס בשבדיה שהשתקע ראלי
 וחבריו, הסקנדינבי, המועדון להקמת הון

בשבדיה. מיוחד גיוס מיבצע
לנ צעירות שבדיות ליפהפיות הציעו הן
שלו בה לבלות חשבונם, על לישראל סוע
 בלילות לעבוד זאת ותמורת חודשים, שה

בשמ לבושות כשהן במועדונם, כמגישות
 הם המינימלי, המיני באופנת שבדיות לות
מיקצועיות. מארחות רצו לא

׳ ★ ★ ★
חשודה הצעה

תלמי היא למשל, ),19( ג׳צאדה ירי ף*
 לאמנויות הגבוה בביה״ס לאמנות דה /

 בעיטור שם מתמחה היא שבשדיה. בגטבורג
 אחד בשער תמונתה את ראה ליאון ספרים•

שהישר בדעתו והעלה השבדיים השבועונים
 את איתר הוא אותה. לחבב עשויים אלים

לנ מוכנה תהיה אם אותה ושאל כתובתה
 במועדון־ כמלצרית שם ולעבוד לישראל סוע

לילה.
זר, גבר מפי נשמעת כשהיא כזו, הצעה

ה כל לאור ביחוד כחשודה, תמיד נראית
 במיזרח־ בבשר־לבן המיסחר על סיפורים
העוב את ביררה שלילי לאחר אבל התיכון.

 רגליים בשתי ההצעה על קפצה היא דות,
חטובות.

דוגמ היא ),19( לורסון ליאנה חברתה,
 בעלת היא במיקצועה. וקוסמטיקאית נית

 ישראלית יותר ונראית כפחם שחור שיער
הביקור ששמע היא זו היתד, שבדית. מאשר י׳
עצ את הציעה והיא לאוזניה הגיע בישראל 1

 לשמוע ליאון רצה לא תחילה לליאון. מה
עם שבדית לישראלים ״להראות אודותיה.

סלק שערך אחרי אבל אמר• שחור?״ שיער
 לנסיעה המועמדות הבחורות כל בין ציה

ה שערה למרות שליאנה, התברר לישראל,
בלונדיות. הרבה על עדיפה שחור,

★ ★ ★
הרוטציה כשיטת פלישה

 טלפונאית היא ),19( קדיסון ריסטל ^
\  בשטוק- לסטטיסטיקה המרכזית בלישכה /

או וגייס בבוטיק אותה פגש ליאון הולם.
סטו ),20( אוסל מאריאן את ואילו שם. תה

 שטוקהולם, באוניברסיטת לאנגלית דנטית
 היד, לא מאוד, שמרנית שבדית למשפחה בת

בעצמה. באה היא לחפש. צריך
 שבדיות יפהפיות 50 עוד קיימות מלבדן
 לישראל. להגיע לתורן רק המחכות נוספות,

בשי תיערך לישראל השבדית הפלישה כי
 יסיים חתיכות של אחד מחזור הרוטציה. טת
במקומו. יבוא שני ומחזור תפקידו את

 לד בקשר אי־הבנות יהיו שלא כדי אבל
ה השבדיות כל חותמות האמיתי, יעודן

 במינו. מיוחד הסכם על לישראל מגיעות
ו להאריך זה, חוזה תנאי לפי להן, אסור
 מן למעלה הסוס בתארי הלקוחות עם לדבר

עי ״לעשות להן אסור מתפקידן. המתבקש
 איתם להיפגש הלקוחות, עם לרקוד ניים״,
 לצבוט להם להתיר או העבודה שעות לאחר

 על תעבורנה שאם להן ברור בישבנים. להן
לשבדיה. תוחזרנה הן אלה, מדיברות אחת

 שה־ ויודע ישראלים, מכיר שליאון מאחר
 אך ההסכם, את יקיימו אמנם שלו שבדיות

להת מוכנים יהיו לא שהישראלים לו ברור
 ל- מיוחד שומר־ראש שכר הוא בו, חשב

 בו הרגע מן אותן מלווה הוא מלצריוחיו.
 מתגוררות, הן בו מבית־המלון יוצאות הן
 שיעז מי כל אליו. חוזרות הן בו לרגע עד

 שאינן הצעות ד,שבדיות ליפהפיות להציע
 להמשיך עלול והחוזה, הטוב הטעם בתחום

שלהן. שומר־הראש עם הוויכוח את
ובאגדות! בסיפורים כה עד שניזון מי אז

 לאמת ורוצה השבדית החופשית האהבה על
 זאת וינסה לשבדיה שיפליג מוטב אותם,

 הן ביפו השטח־הגדול של השבדיות שם.
לשימוש. לא — בלבד לראייה
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