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 פתיחת של הרעיון לראשונה כנראה לד
שרה. של קסמיה חשבון על עסק

 ורק הידידים, כחוג העסק התרכז תחילה
 ושרה דירה, השניים שכרו יותר מאוחר
נוספות. בחורות לעזרתה גייסה

 חטטניות, שהן הבריות של ורכן אולם
 עסק בקיום השכנים מריחים בלל ובדרך
סו זאת, למנוע כדי בסביבתם. זה מסוג
 לאירופה לנסוע הזוג נהג המשטרה, ברת

 בית־ שם לנהל שנה, כל חודשים למספר
 לכתובת — לארץ לחזור כך ואחר בושת,
מעניי בשיטה פעלו הם באירופה חדשה.

 ה־ למכונית מגורים קרון צרפו הם נת:
האח בטיולם איתם, לקחו שלהם, מרצדס

 עברו וכך — ליאורה את לפחות, רון
נייד. בית־בושת — אירופה ברחבי

השכנים______
לחשוד מתחילים

 לפני האחרונה הדירה את שכרה רה ***
 השכנה קטיה, מספרת חדשים. שלושה

הקרקע: מקומת
 באים אנשים שהמון בהתחלה ״דאינו

 כולם שאלה חשבנו אבל אותה, לבקר
 גבר עם לדירה הגשה היא שלהם. חברים
 ילדה בתה, ועם כבעלה שהציגה מבוגר

 באה היתד, מזה חוץ .19 כבת שמנמונת
 עם ויפה גבוהה בחורה עוד הרבה אליה
שחור• שיער

 רק אצלה, שקט כלל בדרך היה ״בבוקר
 בעיקר אנשים. הרבה לבוא התחילו בערב

 הרבה גם באות היו אבל גברים, אלה היו
 והיו אלגנטי לבושים היו הגברים בחורות.

 כולן היו הבחורות לוקסוס. במכוניות באים
 משהו ולבושות 25—20 בגילים צעירות

 דבר בגלל בעיקר בכלום חשדתי לא נהדר.
 לרוב באים היו והנשים הגברים רוב אחד:
 חשב־ אז בערב. ובשבת בערב ששי ביום

 לשחק או למסיבה באים בטח הם לי תי
קלפים.

 לבושה ששרה לב שמתי כך אחר ״אבל
 לקניות. בבוקר גם לוקסוס, בבגדים תמיד
 צבע יום כל משנה היתר, היא מזה וחוץ

 יש זה איך אותה שאלתי פעם ששר.
 אמרה היא אז אחר, צבע יום כל לה
 הצבעים. מכל פיאות הרבה לה שיש לי

 אם כסף הרבה לך יש בטח לה, אמרתי
 כל ובגדים פיאות הרבה כך כל לך יש
 דבר שום לי ענתה לא היא יפים. כך

שלה.״ לדירה ועלתה
ה שאר את בחשדותיה שיתפה קטיה
 — לרכל התחילו הבית דיירי שכנים.
 זה הוא מהם שאחד השערה מעלה וקטיה

 ״היא במקום. הנעשה על למשטרה שהודיע
 ״ועכשיו קטיה. אומרת כאן,״ ברדק עשתה

 ב־ לשבת, צריכה שהיא איפה יושבת היא
בית־הסוהר.״

זנות
קולטורה עם

 קטיה של ישיבתה על שמחים חות **
 שנימנו שלה, הלקוחות הם בבית־הסוהר 0
 רופאים הגבוהה! החברה אנשי על ורק אך

ו בכירים פקידים מהנדסים, שם, בעלי
מסויים. קצין־משטרה אפילו
 היה שרה של המוסד פלא. זה אין

 כבוד שכן הוא בקסטל אמנם ותק. בעל
 כבר זה היה אבל חודשים, שלושה רק

 הקליינטורה שכן. הוא שבו הרביעי המקום
 הבושת בית כשניסגר במיוחד גדלה שלה

 שלה הסגל גם הקופים, שלושת המפורסם
 היא הקופים שלושת ממועדון אז: התעשר

המבוק הבחורות אחת ליאורה, את ירשה
הקופים. בשלושת ביותר שות

 השלום שופט בפני הצוות הובא כאשר
 מעצר ימי עשרה למורים נפסקו בתל־אביב,

 רווחי על בחיים הוחשד הוא כביר• באבו
 בהחזקת הוחשדה שרה אישתו פרוצות.

 בזנות. בעיסוק אלטית וליאורה בית־בושת
 דחה השופט בפני שנית כשהובאו אולם

 אליהו עורך־הדין החשודים, של בא־כוחם
 כאילו המשטרה טענת את בתוקף קשר,

ה גירסת לפי זונות. בית במקום התנהל
 עורך* על־שי שהועלתה כפי — חשודות

 כמקום־ ורק אך המקום שימש — הדין
ש ואקסקלוסיבי סגור שידים לחוג מפגש

 ללא כי אם תרבותית, אוירה שררה בו
 את הופך לא זה אך — ארוטית, ספק

זונות." לבית המקום
 על אך במשפט. ייקבע — לא או כן אם
אחד: בפה הצדדים כל מסכימים אחד דבר

בשפע. שם היה קולטורה

22

 נעים לא — השבוע שלי, הגדולה האכזבה
 פישר אדי מאשר אחר לא היה — לספר

ליז אלילות־הבד של גרושן — המפורסם
סטי■ וקרבי ריינולדס דבי טיילור,

אלילות־הבד). יפה, (ביטוי כנם
 ביום עצמי את שאלתי בו? מצאו הן מה

 בדירת- מולו ישבתי כאשר ד,שבש, שני
ה אדי התל־אביבי: שרתון במלון הנשיאים

 עוד (זה שחור חלוק־רחצה לבוש היה גדול
 ורודים במכנסיים הולך הוא ברחוב — כלום

 אחיה), שכה החגורה, עד פתוחה וחולצה
 מלאי פניו מגולח, לא משקפיים, מרכיב

 מ־ קטעים הרף ללא מהמהם והוא חטטים,
פחות לא באידיש, ועוד — הגג על כנר

1

- טיילור וליז פישר אדי
 | הרוחות? לכל בו, מצאו הן מה יותר• ולא

 גם בעצמי, שאלה אותה לשאול יכולתי
 1 יפהפייה — הנוכחית בת־לווייתו לגבי

אידה בשם וכחולת־עיניים שחורת־שיער

שני צד
-------------------------------------

ז
 סוף יהיה לא האם — הפתעות הפתעות,

1 הללו? להפתעות
 דייל אין לכם סיפרתי שבועיים לפני רק

י והדון־ז/ואן החתיך אל־על מ ן ע מ ס י  ז
לאוז שהגיע בגלל נזאשתו, להתגרש עומד

 העולם, בבירות העליזים מעלליו שמע ניי■
 * זה, עם להשלים מוכנה חיתה לא והיא

המחכה המסכנה האשה תפקיד את לחיות

זיסטן שרה

 השובב, לאלופה ובשיפלות־ווח בשקם בצל,
 וכו׳. וכו׳ וכו׳

איפה!
 מאשר מאוחר וטוב — גיליתי השבוע

היחיד השובב היה לא וסעמי — לא לעולם


