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למדי. ומהוגנת תמימה עדיין התמונה זה בשלב כושי וצעיר מסויימת גברת של בחברתה

 ג׳ודו בחיבוק המשותפת ידידתם את עוטפים והכושי צ׳ארליהסינוו סור
ה — הסידרה של הפורנוגרפי החלק מתחיל זו בתמונה נאמן.

העסי התמונות מופיעות ואילן מכאן המתאימים. במקומות השחור הפס על־ידי מוסתר
ועבה. שחור פס עם אפילו לפרסם אי־אפשר אותן אשר — זו שבסידרה באמת סיות

 ישראלי, עיתונאי
קבוע אורח שהוא "י ■■■,יי —■י———■ ן

 ישראל בשגרירות
 גם הוא בדנמרק,

 חוברות של דוגמו
פורנוגרפיות

 מרובת למשפחה בן אכרגיל,
 פרברים כנער דרכו את החל ילדים, *,

ה מרצו בזכות בירושלים. מוצררה משכונת
 חבר הוא משמש כיום, בחיים. התקדם רב

 נושא בדנמרק. החוץ עיתונאי באגודת מוכר
 לחוק בהתאם (אשר עיתונאי תעודת בכיסו
אק השכלה בה המחזיק מאת דורשת הדני,

לעיתו בבית־ספר שנים שלוש של דמאית
 הוא בנוסף, ידוע. ישראלי עיתון של נאות)

פורנוגרפיות,! בחוברות כדוגמן גם משמש
 משלוש! פחות לפני צ׳רלי הגיע כאשר

 כלים! בשטיפת דרכו את החל לדנמרק, שנים
 מהרה! עד לזרים. המיועדת עבודה במטבח,

ראשי לעוזר־מלצר נתמנה זו, ממלאכה פרש
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המיסמו
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אבר־ צ׳ארלס של שמו
חכות־ תחת מופיע גיל

 המואס־ כתבי־החוץ ברשימת ״ישראל״,
.1971 לשנת הדני משרד־החוץ אצל

פעילות; יותר מראה כבר הסידרה של תמונת־חהמשך
 הכושי ואילו החן, עלמת של מחמוקיה נהנה צ׳ארלי

הפורנוגרפי. בהמשך שתבאנה לתמונות כהקדמה זה וכל — בלשון לשון עימה
הסיטו המשך

משיק

המלונ בצמרת הנמצאת פאלאס, מלון של
 כבר מכן, לאחר חודשים הסקנדינאבית. אות
 הצף בית־המלון מסעדת את לעצמו רכש
עו לפירסום שזכתה ספינה — לורנס סט.
כ פולין. לפליטי למעון הפיכתה עם למי
 הפכוה אלו, מפליטים הספינה שוחררה אשר

 חכר וצ׳רלי צף, למלון הנורווגים בעליה
זה. מלון מסעדת את

 רק לא עיניו הנושא צעיר כאיש אולם
חי בחיים, לעתיד גם אלא כספיים, לרווחים

 עם קשריו בזכות מצא, וגם — צ׳רלי פש
 משרה — ישראלי עיתון אותו מערכת אנשי

יותר. מכובדת
העי מערכת מזכיר עם קצר מו״מ לאחר

 העיתון לסופר אברגיל צ׳רלי נתמנה תון׳
 של המיוחדת מומחיותו והסביבה. בדנמרק

 הברחת התחתון, העולם עסקי — צ׳רלי
ערבית. חבלנית פעילות מישראל, חשיש

 העביר בעברית היטב שלט ולא מאחר
ל היומיומית ידיעותיו את אברגיל צ׳רלי

הטלפון. באמצעות ישראל

 המסעדה מעסקי צ׳רלי התפטר 1970 בסוף
 האשימה דנמרק משטרת לורנס. סט. בספינה

 חריפים משקאות במכירת הספינה בעלי את
 הספינה בעלי בלו. תשלום ללא שהוברחו

 צ׳ר־ ,המסעדה חוכר על האשמה את הטילו
משפטי. בירור לידי הגיעה טרם הפרשה לי.

 הקשורות מוניות שתי לעצמו רכש צ׳רלי
 חברי עם עיתונאים למסיבות וקפץ המשיך
 זמן, אותו כל קופנהאגן של הזנות לאזור

 הוזמן הוא צבור. ואישי שופטים ממשלה,
לעי כיאה ישראל, בשגרירות מסיבה לכל

ה בין נפגש, ישראלי. עיתון המייצג תונאי
ושרף. ספיר השרים עם יתר,

 התוודע הזנות, עולם עם קשריו בזכות
הפור תוצרת יצרני אל גם אברגיל צ׳רלי

 נוסף. לעסק להיכנס החליט הדנית, נוגרפיה
 את לראות זו סחורה קוני יכלו השבוע,

 ראשי גיבור בתפקיד הישראלי העיתון כתב
 כמה צ׳רלי הפגין בה פורנוגרפיה, בתצוגת
מעניינות. תנוחות בכמה מעניינים, פריטים
 התמונות: למראה לגמרי, ברור אחד דבר
דבש. מלקק לא הבחור


