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 ערבים בחורים מיני ״כל — לדירתו מביא
 נע- שתי היו בסופי־השבוע ופקיסטאנים*.

 הלורד של לטירתו יוצאות רות־השעשועים
 סטיפן ברופא־העצמות פגשו ושם אסטור,

 קילר כריסטין הגבוהה. החברה איש וורד,
 אותה הציג וזה וורד, עם ״לחיות״ החלה
אסטור. הלורד בפני

 בדירתה ועצובה, ומתוחה נרגשת מנדי,
מהפר כבר עייפה בתל־אביב, בארי ברחוב
 שחזר שלה, הזה מהעבר ועייפה סומת,

 שכבר שחשבה לאחר לפתע, עליה להתנפל
 כולו. מהעולם אותו והשכיחה אותו שכחה
בח בה בארץ החדשים, מידידיה — בעיקר

שבו מספר לפני כן עתידה. את לבנות רה
 שוב, להתעורר החלה שהפרשה לפני עות׳
ה בעלת מנדי חדשה. אישיות היתד, היא

 מנדי שאולי. רפי של אשתו מנדי מועדון.
 זאת הסינית. המסעדה בעלת להיות שעומדת
לפ אנשי־חברה, לארח יפר. כל־כך שיודעת

 פה ועל העולם על קלה שיחה איתם תח
 ללונדון וקיץ חורף מדי שנוסעת זאת ושם.
שלה. המלתחה את לחדש

הקטנה, המתהוללת שוב היא לפתע והנה
 כבר ״שמעתי לשימצה: הידועה ד,הרפתקנית

 את לפרסם עומדת שכריסטין שנה לפני
 יושבת כשהיא לי, מספרת היא זכרונותיר״״

לבו בביתה, המהודרות מהבורסות אחת על
 ופנים מבריקה ירוקה בית בחליפת שה

 זה, על ״שמעתי סולידי, באופן מאופרות
 עם גמרתי ברצינות. לזה התייחסתי לא אבל

 ראיתי לא כבר שנים שבע הללו, העניינים
 אותה לראות כוונה שום לי ואין — אותה

 ואילו בלונדון הייתי שבועיים לפני בעתיד.
 מקרה לא זה איתה. להיפגש יכולתי רציתי
 אי שוב איתר, אדבר אני אם נפגשנו, שלא
עורכי־דין.״ דרך רק יהיה זה — פעם

 בגלל לשעבר ידידתה על מרוגזת היא
 לאיש שעשתה מה ובגלל לה, שעשתה מה

פרשה; באותה נוסף
 מה ״על אומדת, היא לי,״ איכפת ״לא
 יכולה לא כבר היא לי לי. עשתה שהיא

 שבנה פרופיומו, על לי חבל אבל להזיק.
 וטרח עניין, אותו אחרי מחדש עצמו את

 את והקדיש אותו, להשכיח שנים שבע
 ועכשיו בלונדון, איסט־אנד של לעניים עצמו

מחדש.״ העניין כל את בפניו זורקים
 לה, יזיק לא זה שכל החושב אדם עוד ויש
 בעלה; זהו הרבה. קובעת דעתו אדם ואותו

 שם קרה באמת מה פעם אף ידעתי ״לא
 וגם אותי, עניין ״ולא אומר, הוא בלונדון,״

בחר אני שלי, החיים הם אלה שאלתי. לא
עושה.״ אני מה יודע ואני איתר, לחיות תי

 גם הוכנסה איך ומגלה ממשיכה כריסטין משהו לו שהיה וכמובן הבוקר, בשעות
״הלילה שעות עבור מיוחד . . היה שרחמן העליזה, החבורה לסוד מנדי .
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 היססה לא זכרונותיה, עבור שקיבלה סף
העבר. מן הרפש כל את ולהעלות לחזור

בסופרמרק גונבות היו שהן נכון זה האם
לענות. מסרבת ומנדי ועוד. ועוד טים?

 קריסטין של הגילויים בעקבות — זה וכל
 הסנסציוני, האנגלי בעיתון שפורסמו קילר,

וורלד. דה אוף ניוז תפוצת־המליונים, בעל
 הקטנה? קריסטין שם, סיפרה לא היא מה

 מהילדה סלדה היא בהתחלה איך סיפרה היא
 מנדי היא הלא — עשרה החמש בת הזאת
 שלה, מהחוצפה שלה, עומק מחוסר — שלנו

 התחילה היא אחר־כך ואיך שלה. מהפשטות
 הזאת. הבלונדינית את לחבב זאת למרות

 וכיצד יחד. שלהן הבילויים על סיפרה והיא
 ערכו והן לצרפת, לנסוע החליטו אחד יום

ה לקראת בלונדון. בחנויות רבות קניות
 הסחורות תמורת משלמות כשהן נסיעה,
 מהר מצאו ובפריז כיסוי. ללא בצ׳קים

ביניהם. אותם שהחליפו חביבים״ ״בחורים
 אומץ, לנו נתנה שתיים שהיינו ״העובדה

 להירתע נטתה מאיתנו שאחת פעם ובכל
 ור,זריקה חברתה באה — מעשה מאיזה

הגדולה. כדיסטינה מגלה אומץ״ לה
 היא לדבריה, .27 בת עתה היא כריסטין

 מועדון־ של כ״מארחת עבודתה את נטשה
 איש־הכנו־ עם לדירה ״להיכנס כדי לילה״
 באנשי- עצמו שהקיף רחמן, פיטר פיות
 שונים. נשק ובסוגי אלזאסיים בכלבים זרוע,
 עבור שילם לרוב, תכשיטים לי נתן רחמן

 היה שם בית, לי נתן ובכלל תסרוקותי,
 אנשים אחרי־הצהריים. בשעות אצלי מבקר
 בטוחה אני רחמן. פיטר בשביל עבדו רבים

 שאותה אחרת, אחת נערה לפחות לו שהיתר,
האגדה מנדי מור האשה מנדי פנים: אד פניםבילוי לשם מקום. שהוא באיזה בדירה סידר

:זפרונותיהעם

 מחדש שהעלתה הכדן מול
;!ילד כריסטין הדוגמגית

פירסום

■ מנד
 במי וינה אח מתחת
המרחרח רחל

 רייס־דייויס מנדי של ככיתה טלפון ך*
מ מצלצלים לצלצל. פוסק לא שאולי | 1

ה ממערכות מניו־יורק, מפאריז, לונדון,
או שואלים העולם. בכל הגדולים עיתונים

 יחסיה על האמת מה שאלות. מיני כל תה
 שקריסטין נכון זה האם קילר? כריסטץ עם

בעולם? העתיק המקצוע את אותה לימדה

עם לשיאם שהניעו חדשים, בחיים והחלה עברה, עם קשר נל דר־ שהחלה ,15ה־ בת הילדההיום של האושו
משתעשעים בכלה ורפי מנדי בתמונה, ונישואיה. לארץ עלייתה הצ־ שמאל, ברגל בעולם כה

עליו. לדעת סירב ובעלה עברה את שכחה מנדי בתל־אביב. בדירתם ניתקה פרופיומו, פרשת של מהזעזוע המסקנות את להסיק ליחה
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