
ילד קיבל - שגה !ש
אבל ,21 בת רק היא בליש הדנה

 תגיע עוד היא ככה, תמשיך היא אם
ה מיצרך היא כיום, התמימות, כי רחוק.
רחוק. בעליו את להביא עשוי

 את מבלה אבל ביפו, מתגוררת הלנה
ב שמבקר ימי כל בדיזנגוף. שעותיה רוב
לא — בחצר לא בפנים, — הישן חול

בליש הלנה

הג׳ינג׳ית־ בחתיכה להבחין שלא יכול
 והחזה המקסים הפרצוף בעלת בלונדית,1

ה מאחורי העומדת למרחקים, המתנשא
הלנה. זאת עוגות. ומוכרת דוכן 1

 תייר ■קוכס, טומי נכנס שכאשר מובן
 קונסול־הכבוד גם שהוא 52 בן אוסטרי

 בה הבחין לרוול, בישראל, אוסטריה של
 בשבוע עוגה. ממנה ביקש הוא הוא. גם

 תביעת בתגובה ממנה קיבל הוא !שעבר,
 את בה לקינות היה שאפשר בזאת, פיצויים

 שנה. לעשרים רוול של העוגות מלאי כל
רוול. של במחירים אפילו

 הוד־ לפני ברוול כאן טומי את ״פגשתי
 עצמו את הציג ״הוא הלנה. סיפרה •שיים,״

 בעל איש־עסקים, דיפלומט, בתור ולפני
לפילוסו־ ודוקטור בווינה, טקסטיל מפעל
וגרוש. ,40 בן שהוא סיפר גם הוא .

 שד המנקות
קואוס שמוליק

 שמוליק יצא ימים עשרה איזה בעוד
וב ושלם, בריא מבית־החוליס, קראום

 כמה שם ששכב לאחר נהדר, רוח מצב
שלו. ההתאבדות נסיון אחרי חודשים,

 משהו. לו עשתה הממושכת השכיבה
לאיכילוב, מסוכן במצב הובהל שהוא אחרי

בירוש להדסה יותר מאוחר הועבר הוא1
 המפורסמת הפלסטית במחלקה לים,לטיפול ה

 כמו ושלו רגוע היה הוא בית־החולים. של
רב. זמן זה היה שלא

לשלוותו, הנדיבה בדיוק מה יודעת אינני
קשו שהיא לחשוב שלא יכולה אינני אבל
מן, בעיינה שהוא איך רה  שדרנית אי

 יחד בזמנו שנתפסה לשעבר, צה״ל גלי ,
 מסת־ עיינה, סמים. שמץ בגלל שמוליק עם
 בבית־החוליס שמוליק אצל לבקר נהגה /בר,
 כל במשך מהכלל, יוצא ללא יום, בכל

 עושה כשהיא הארוכים, החלמתו חודשי
ו לירושלים מתל־אביב הדרך את יום כל 1
חזרה. ,

 יגואר.״ לו שיש גיליתי כשיצאנו,
 כרגע, כאמור. חודשיים, לפני היה זה
ל הראשון בחודש כבר נמצאת הלנה

 לכל בנוסף מטוסי. — לדבריה הריון.
 הבטיח עליה, שהשפיע והיגואר התוארים

ה את האוהב והשמן, הגבוה הגבר לה
לדבריה. נישואין. גם העליזים, חיים

ב שהלנה מאחר
 היא תמימה, חורה

אי־ לקיים נתפתתה
 לצטט אם יחסים, תו
 המקובל הנוסח את

כאלה. בטרגדיות
שה לאחר כלומר,
ל הופכים יחסים

טרגדיות.
 לאחר אחד, יום

רא הפיתוי, סצינת
 טומי את הלנה תה

 בחברת בדיזנגוף
אח חתיכות כמה
התחי אז רק רות.

 אודות להתעניין לה
ה הנמר על האביר
 שהוא גילתה דוהר,
ש כמו בערך גרוש
 הדבר .40 בן הוא

שסי היחידי הנכון
 זה גילתה, לה, פר

כבוד. קונסול שהוא
 רצה היפה הלנה

 הגישה למישטרה,
הקונ נגד תלונה

ל שחורה מה סול.
 זו במיוחד, הלנה
 כל ״אחרי טומי.

 מעיז עוד הוא לי,
מיני כל עם לבלות

 מסכימות הן איך מבינה לא אני צעירות.
 לא היא גם טובה, שאלה איתו.״ לצאת

דווקא. השואלת של מפיה כך, כל הגיונית
 עד לא הלנה שהיא, ככל תמימה טוב,

 על בשתיקה שתעבור תמימה כך כדי
ב לעורך־דין, פנתה היא כאלה. אירועים

 לאהרן כך אחר קאזים, לחיים תחילה
עיכב המישפט בית התוצאה: כרקאי.

או אילץ מהארץ, טוימי של יציאתו את
 בך אחר ל״י, 3,000 בערבות להפקיד תו

כך אחר אלף, 15ל־ הסכום את הגדיל
מהארץ, לצאת ירצה טומי שאם הורה

 מזונות תשלום שיבטיח ערב להביא עליו
 לכל חודשים שימוגר. בעוד שייוולד לרך
הראשונות. חייו שנות 18

 כן גם — שמוליק סירב זאת, לעומת
 אשתו, את לראות — למה יודעת אינני
כש אותה לראות הסכים ולא כ״ץ, ג׳וזי
לביקור. אליו באה

מסויי־ שינויים על מכך ללמוד יש האם

 של נפשו שלוות
 עשה שהוא מה

לרוול הנה לבוא

נת שטומי כן, אם לראות יכולים אתם
 מכאן אותו ולהוציא כהוגן, בארץ קע

 מהקיר להוציא מאשר יותר קשה יהיה
בתע הסתבך הוא איך ראש. בלי ■מסמר

כזה? נוג
 ,52 כבן נראה לא שבאמת טומי, מספר
 ״בסוף שלו: באנגלית המחוזקת בעברית
 אני שנה כל לישראל. הגעתי ספטמבר

 לרוול, נכנסתי פעמים. שלוש לכאן מגיע
 לא היה אפשר איך בהלנה. הבחנתי ותיכף

 סקסית, בלונדית, היתד, היא בה? להבחין
קצרצר.״ מיני ולבשה מפותח, חזה בעלת

שהיתר, לרגע מכחיש לא הקונסול כבוד
 לא שהוא היא, הצרה הלנה. עם פרשה לו

 פרשות, של כדרכן תהפוך, היא כי פילל
 חיפשתי אותה, שראיתי ״ברגע לעסק־ביש.

 ״ראיתי מספר. הוא איתר״״ להתחיל דרך
 ושאלתי בסדר, לא צבוע שלה שהשיער

 לעיתים אותו צובעת לא היא למה אותה
 כסף. לה שאין השיבה היא קרובות. יותר
 ל״י, עשרים אותה. שאלתי ? עולה זה כמה

 לה ונתתי עשיריות שתי הוצאתי ענתה.
במתנה.״

 כעבור היה ברעדה, טומי נזכר ההמשך,
 במלון לארוחת־ערב אותה ״הזמנתי :שבוע

בה. נגעתי לא נעים. ערב היה זה דן.
 לאילת. ימים לשמונה נסעתי ״למחרת,

 בירכו לרוול, ונכנסתי לתל־אביב כשחזרתי
 ? קרה מה במזל־טוב. המלצרים אותי
 נישואין. לה שהבטחתי לכולם סיפרה הלנה
 שואל אני נו, אחת. ערב ארוחת אחרי
!״אותך

 הלנה ביותר. חריפות במלים הגיב טומי
 לו סיפרה אותו, לפייס הצליחה היפה

 ערב באותו מקינאה. רק זאת שעשתה
 שם בהרצליה,־פיתוח, טומי של לוילה נסעו

״השת הראשונה. בפעם יחסי־מין קיימו
 ברורות. טומי פוסק באמצעי־מניער״״ משתי

 היא — מיני מגע מאותו בהריון היא ״אם
בתבל.״ השמיני הפלא

 להלנה קנה טומי, מספר בבוקר, למחרת
 אחרי ל״י. 800כ־ של בשווי צנועות, מתנות

ימים כמה השנייה, האינטימית פגישתם

 300ב־ שרשרת־זהב לה קנה יותר, מאוחר
 בצורה מתנהגה היא זאת, כל ״ולמרות ל״י.

משתומם. הוא גסה,״ כל־כך
 הלנה, של מתביעתה מתרגש לא טומי

 נגדו. שהוצא היציאה עיכוב מצו לא ואף
 לבקרו שבאה אשתו זו התרגשה, שכן מי

 היא הסיפור, את שמעה כשהיא בארץ. כאן
 עם ששכבתי בגלל ״לא מאוד. התרגשה

 חיים ואשתי ״אני טומי. מסביר הלנה,״
 עם שהתחלתי על התרגזה אשתי בנפרד.
כל־כך.״ טיפשה בחורה

המינים החרפת
 ו—11111—^—1—1—ווו—111111111■ ו־

אצל
א״נשט״ן אריק

 ע ניתוח לבצע על־מנת בדרך־כלל,
 ל אלפי בכמה צורך יש החלפת־מין,

 לפעמים, אבל מומחה. ובמנתח טובות,
 1*  גם המיוחלת התוצאה את להשיג אפשר

 1 בעזרת למשל, כמו, יותר. זולים באמצעים
 קילו כמה בתוספת נפט, ופח גפרורים כמה

פילמים.
 'הב־ לבתם שעבר בשבוע שקרה מה זה
אלונה אריק של כורה  איינשטיץ. ו

 י ב־ לאחריה, והעבודה, במערכת, השריפה
 וחלונות, רהיטים מנותצי שחורים, חדרים
 י לבג־ ונדבק בנחיריים חורך הפיח כשריח

אלקטרו שילוב באמצעות הצליחה, — דים
 י ונפשיות כימיות הפרעות של מתאים ליטי

 בת בתם שירי, את להפוך בתיקשורת,
לבן. האיינשטיינים, של השמונה
מ המתבטל זמני, ניתוח זה שהיה אלא

 בסיפור! לבן שהפכה הבת, ואילך. זה רגע
(העו איינשטיין, אריק של החדשה אהבתו

 לבת,! בחזרה בזאת הופכת )1787 הזה לם
ישראל. על ושלום
 1 — יסמין — זאת לעומת החדשה, הבת
בת. נשארת

ת יג ג ן ח י ש ו ר י ג

קראום שמוליק

 שמוליק של צאתו לאחר שיחולו מיס
 הקרובים? בימים העולם אוויר

נראה.

 רחוקים. די עוד עצמם הגירושין כלומר,
המשו — חמישי ביום — הגישו רק כרגע,

 לילי הערמונית ואשתו אבירן דויד רר
ש מאחר לגירושין. בקשה

 בהסכמה הוגשה הבקשה
ה שלזוג ומאחר הדדית,

 רכוש אין והתפרן צעיר
בגל לריב שכדאי משותף

ב יתגלגל שהתיק הרי לו,
 החזיר דויד יחסית. מהירות

 לה, ששייך מה את ללילי
 החוזה את בידיו והשאיר

 הסוכן הוא לפיו עימה, שלו
 40 של לעמלה וזכאי שלה
שלה. הופעה מכל אחוז

 אפילו ברבנות, אולם
 יחסית היא יחסית מהירות

 עד זמן עוד ויעבור מאוד,
עצ לראות יזכו שהשניים

אהב מכבלי חופשיים מם
כמ שנמשכה הלוהטת, תם
תמימה. שנה עט

 כל־כך לחכות יכול מי אז
 כן אם החליטו ? הרבה
ב אחד כל — ולילי דויד
 האירוע את לחגוג — נפרד

 הבקשה הגשת של המשמח
ל ראוייה במקריות לגט.
 — שניהם החליטו ציון,
 — בנפרד אחד כל שוב

ה דווקא. במנדיס לחגוג
 שנפרדו שמאז היא, אמת

 בחברת יוצא דויד נראה לא
 בחברת יוצאת לילי נראתה ולא אחרות,
 ערב. באותו דווקא מאי? אלא אחרים.
 מסיבה נערכה שם למנדיס, דויד כשהגיע

הוא מי את הימיס, אחרית להקת לכבוד

 החוקית, רעייתו את לא אם שם, פוגש
בי שיער כוכב על-ידי בידידות חבוקה  י ג
ץ שושן

שושן וגבי אכידן יילי

 מרחיקות־ מסקנות מזה להסיק צריך לא
 לא אבידן שדויד התרשמתי אולם לכת,
 חדש שיר עיניו. שראו ממה כך כל נהנה
זה. על יכתוב לא הוא


