
במדינה
הזיו

 קמדנמר לילי
 בושות ושהע

סה לליגדה מחי
ה השחקנים זוג את הציג הקונפרנס־ה

 האשה — במשחקם התחילו בטרם עירומים,
 מיודדים מאוד ״הם :יאנס והכלב לילי

אמר. תראו,״ אתם ואוהבים,
 ני אנחנו רואים בעיקר רואים. אנחנו

 לא זאת אוהבת יאנס. את אוהבת לילי
 אהבתה. בהבעת סנליה יוצאת היא מילה.
 זה גברי. פאסון על איכשהו שומר הכלב

 ויפה. טוב זה הרי אותו מלטפת שלילי
 מעבר אבל לקיקה, לה להחזיר מוכן הוא
 כאן לא — פנים כל על מוכן. אינו לזה
הלילה... לא אבל מאוד, לו צר הפעם. ולא

 היה זה ״מה נעים. לא מעט. נבוכה לילי
ה אוזנו על אותו מרצה היא יאנס?״ לן,

להש משתדל לרגע. מתרצה יאנם גדולה.
 עליו כי הוא יודע הכל אחרי רצון. ביע

 הוא חייב אף לחמו. את איכשהו להשתכר
 מוסחת דעתו אבל גבירתו. של בכבודה

 כי נדמה הנה, מוסחת. בפירוש מה. משום
ולהוכיח נלביותו על להתגבר מצליח הוא

לילה״ ״בצהרי עטיפת
ללינדה מלילי נמשכו

ולעצלותו. לסורו חוזר הוא אבל גברותו,
 עוברים ושניהם יאנס, את נוטלת לילי
 פו־ הקהל היוולדם. כביום עירומים בינינו

פת לפתע ורב. עצום צחוק בצחוק. ר׳ן
ה האנושי היצור ני לכולנו מתחוור אום

 השוטים בספינת והיחידי האחד — יחידי
הכלב. הוא — הזאת

בין ז דני לעירום ישראלי לבוש
 סיפרו מתוך זה, רומנטי קטע עורר היתר,

 אורן אורי העיתונאי של לילה, בצהרי
 לינדה של חמתה את בדנמרק, סיורו אודות

 לא לינדה חיפאית. יצרנית־אופנה אברהם,
 או לילי, של הרפתקאותיה על בטענות באה
 האופנ- את שבספר. האחרות הליילות של

הספר. עטיפת דווקא הטרידה החיפאית אית
 תמונתה מופיעה מסתבר, העטיפה, על

 לדברי ברך. כורעת בלונדינית צעירה של
 לבושה, היא בו והבגד החתיכה, לינדה,

 פאשן, באיזראל שהופיע תצלום אלא אינם
ה מכון־היצוא על־ידי לאור היוצא מגאזין

 את דיגמנה הנ״ל הדוגמנית כאשר ישראלי,
 האופנה בשבוע הנ׳׳ל לינדה של הנ״ל הבגד

בלונדון. הישראלי
 לינדה, טענה זו, עובדה קלס. וגם לעג
ה לבית־המשפט השבוע שהיפנתה בבקשה

 בנימין, איתן עורך־הדין באמצעות מחוזי
 למה? כך וכל ולקלס. ללעג לעשותה עלולה
מכו מעמד בני שהינם ״לקוחותיה, באשר

כ ומיקצועית אישית לקושרה עלולים בד,
 ואז, בספר.״ המופיע הנשים לסוג מתכננת

ו חם הקליינטים, עלולים דלינדה, אליבא
 כך משום אצלה. לקנות לחדול חלילה,
 פיצויים. ל״י אלף 15 לדעתה, לה, מגיעים
הספר. של הפצתו המשך הפסקת וכמובן

 למצחי- טענתה את מצא לא בית־המשפט
זמ צו־מניעה להוציא ניאות וכלל, כלל קה
 את להמשיך עליו האוסר המו״ל, נגד ני

 שאז החודש, סוף עד לפחות הספר הפצת
אי יחליטו עניין, של בגופו הצדדים ידונו

 הבושות בגלל ללינדה להיגרם עלול נזק זה
לילי. של
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