
 לילי כבר היתה לקופנהגן, בצאתה רבות.
 זקנה. אשד, הנוקמים, עזרת ללא גם נובל,

הייה. בסוף היתד, ,23 בת

גגי״־גג■ הדור סור
בשנים מבוגרת נראית כשהיא בהופעתה,

 נערת הפכה לסמים, התמכרות של שנים שש
מרושלת :לשבר״כלי לשעבר והתוססת

עירום. בתצלום :משמאל האמיתי. מגילה

 אור־ הזוג בני הלכו אחריו קפליצקי. עודד
ברשי הבאה ״שהיא ידעה נובל לילי פלי.
׳מ לברוח ניסתה היא ידענו. כולנו מה.

 מכירה לא הסמים של הרשת אבל הארץ,
מהם.״ לברוח אי-אפשר בגבולות.

 הארצי המטה דובר תבור, ניצב־מישנה
נת לא כי השבוע, הסביר המישטרה, של

ב לחקור בקשה כל מאינטרפול קבלה
 נשארו התחתון העולם אנשי אך עניינה,
חוסלה. נובל לילי בדעתם: איתנים

 שעבר, בסתיו נובל, לילי נתפסה כאשר
 כמות אצלה נתגלתה המישטדה, על־ידי
התח העולם אנשי אופיום. של רצינית

׳מעצר שעות 48 לאחר כי טוענים תון

או לראות היה אפשר לימים, והתערער.
התי תל־אביב, של שפת־הים לאורך תה

מת והיא בזרועותיה, השנתיים בת נוקת
מצי לי ״תן מוכר: פרצוף לכל חננת

 מנת־הסם למען למציצה.״ ׳מתה אני צה.
הכל. לעשות נכונה היתד, שלה, היומית

 את לקח לארי כאשר החמיר מצבה
 לאחר עתה, לדנמרק. ונסע הילדה

 להצטרף לילי ביקשה ׳מהמעצר, שיחרורה
 לאדי עם לנסוע, ומשם בתה, ואל אליו

 אביה נמצאים שם לאוסטרליה, והילדה,
 רחוקה די לה נראתה אוסטרליה ואחיה.

 עד הגיעה, לא היא בטוחה. להיות כדי
לאוסטרליה. מעולם לברר, שניתן כמה

ה חל ת ה — ה
בחשאי______ ^

ה ך* ה י  כי להיזכר, השבוע עצוב ז
 המאושרת. פליציה. לה קראו בילדותה ן ן

 כאשר נגמר האושר ■כי סיפרה, עצמה לילי
 פולניה ילידת בתאונת־דרכים. אמה נהרגה

 לאחר — האם עם תשע בגיל לארץ שעלתה
נות — לאוסטרליה ועקר התגרש שהאב

התאונה. לאחר בעולם בדד לילי רה
 יותר, מוקדם התחילה היא הסמים עם

 זכתה, כאשר שרר. עוד האושר כאשר
 כבר המים, מלכת סגנית בתואר ,17 בגיל

 דק — אבל ותיקה. חשיש מעשנת היתד,
 שותפיה מלבד בחשאי. ובינתיים חשיש,

כך. על איש ידע לא לעישון,
 מהמציאות נמלטה אמה, של מותה לאחר
 חשיש, רק עדיין פוסק. בלתי עישון על־ידי

להת אותה שאילצו בכמויות כבר אבל
חפצים. למכור חיל

 בבאר־ פגשה כאשד החלה ההידרדרות
 להזריק למדה ממנו ווקר. בלאדי שבע

אופייום. לעצמה
 היו ללילי, זוהרת. הידרדרות זו היתד,

 הייתה ביותר, היפות שנותיה יחמש אלה
 לרגע, נפרדו לא השניים מטורפת. אהבה זו

שנולדה. הילדה את באהבה גידלו
 כל לרגע. נפרדו לא הם ׳מהסמים גם

 והשי- לילי של דירתה כולל — רכושם
 לסמים. הלך — מגרמניה שקיבלה לומים

הזרי רק אכלו. לא שכמעט שבועות היו
 מקום כבר נותר לא לילי של בגופה קו.

המחט. את לנעוץ
מז אותה לראות מזעזע מחזה זה היה
תקופה. באותה ריקה,
 האופיום גושישי את מניחה היתר, היא

 אותם מפוררת ישנה, כף בתוך דמויי־הזפת
היו זה, בשלב מים. קצת בתוך בזהירות

נוצחה? ווה החס
 מניקמת פחדה למרות הצעירה. נשברה
 ש־ לאחר פיה, את פתחה הסמים, סוחרי

 האופיום מנת את מימנה מנעה המישטרה
שלה. היומית

 בדיחה
העולס לקצה

 ממהרת אינה כמובן, ■יימישטרה,
 מכל העובדות, כאלה. שמועות לאשר ן |

 זו: טענה המחזק בכיוון מצביעות מקום,
לשע הזוהר נערת של מעצרה לאחר מייד
 — שבר־כלי אלא עתה היתה שלא בר,

 סוחר של אלמנתו תנעמי, זוהרה נעצרו
ה עטיה. שמעון וידידה שנרצח, הסמים
בסמים. סחר נגדם: אשמה

 נעצר למחרת, ההתחלה. רק זו היתד,
 הסמים בעולם ביותר שמן כדג שנחשב מי
 מארב מזרחי. יוסף — התימנים כדם של

 של גדול ׳מחבוא ליד אותו לכד מישטרתי
סמים.

 מישהו ספק: היד, לא הסמים לסוחרי
 על להצביע התקשו לא גם הם דיבר.

הזה. המישהו
 מהמעצר, שיחרורה לאחר נובל, ללילי

ביש עוד לחפש מה לה שאין ברוד היה
 לנמל- הגיעה האפשרית במהירות ראל.

הת שם, קופנהגן. כשיעדה לוד, התעופה
 הג׳ז ניגן ווקר, לאדי לשעבר אהובה גורר

תמי שנים יחמש מדרום־אפריקה. הנודע
 במהלכו, השניים. בין הרומן נמשך מות

בתחי הסמים. לעולם לילי את ווקר הכניס
 נעשתה היא הקשים. אחר הרכים, לה

בסמים. הרצחניים אחד לאופיום, משועבדת

 בתוך אופיום
אבר־המין

להריון. גם ווקר אותה הכניס נוסף, ך*
ש התינוקת את יחד גידלו ולארי לילי

לילי של מצבה הלך שבינתיים אלא נולדה,

 האחרונה תחנתה היתד, כנראה, דנמרק,
בחיים.
 עיכוב אירע לוד בנמל־ד,תעופה עוד

 אנשי על־ידי לילי, של בגופה חיפוש קטן.
 צינור שלה אבר־המין בתוך גילה המכס,
אופיום. גרם 150 שהכיל זכוכית
 יצאה למשפט, הועמדה נעצרה, לילי

 העולם אנשי בעיני ל״י. 3,500 של בקנס
 לעובדת חותכת הוכחה זו היתד, התחתון,

 היתה הם, טוענים אחרת, מלשינה. היותה
 — יותר חמור עונש מבקשת המישטרה
ממושכת. לתקופה לכלא השלכתה
 בכך, צורך היה עוד אם זו, היתד,
עליה. שהוטל גזר־הדין על נוספת חתימה
נרקו מיותר. גזר־דין בעצם זה היה
 צעיר, כד, ■בגיל לאופיום המשועבדת מנית
נוספות חיים לשנות לקוות יכולה אינה

נשי המלוכלכת. בכף מעייניה כל כבר
 רוקה את בלעה והיא חפוזה, נעשתה מתה
שניות. כמה מדי

ההמ להבה. מעל הכף את הניחה עתה,
 קוצר- את הגבירה שיימס, לחומר, תנה

 מציפייה רעדו כבר ידיה ועצבנותה. רוחה
 זה היה שבהן דקות, עשר חלפו ותשוקה.

ש עד עליה, להביט רחמים מעורר מחזה
מבעבע. החל המומס ד,אופיום

 שנועד צמר־גפן, פיסת בו הישרתה היא
 עתה, פירורים. ללא הנוזל את להעביר

 שהוא, כמו — המזרק מחט את הניחה
אופ הספוג צמר־הגפן בתוך — חיטוי ללא
 לאט לאחור. הידית את מושכת החלה יום׳

העכור. החום בנוזל המזרק התמלא לאט,
 מסביב לילי עכשיו כרכה מטפחת, בעזרת

 כ־ לשמש שנועד הדוקה, מטפחת לזרועה
המזעזע החלק החל עתה חוסם־עורקים.

• _ ^ **•
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 ופסלת. ציירת ,19 בת אז נובל, לילי המלכה. סגנית 1111111 11 1111
ההכתרה. טקס אחרי לביא ואירית יפת נצחיה גרוסמן, רחל המלכה. פפה, אבישג

 לאט, לאט הווריד. אחרי החיפוש ביותר:
זרו לתוך המחט את כמהופנטת, נעצה,

 שכל עד יותר. ועמוק יותר, עמוק עה.
נעלמה. המחט

 היא עצבנית בתנועה קרה. לא דבר שום
 שנית ניסתה החוצה, המחט את שלפה
 כולה המנוקבת בזרוע, שוב אחר. במקום

 סוף־סוף, בזרוע. שוב היד. בגב ככברה.
נאנ והיא דם, נתמלא המזרק בווריד. פגעה

 על לחצה איטית בתנועה נוראה. בהקלה חה
בדמה. היה הרעל שכל עד הידית,

 כדור
בראש

 לילי הוסיפה הספיק, לא זה אילו ^
 ד,ל.ס.די בין לתפרייטה. ל.ס.די גם 0(

מסחרר. בקצב שקעה היא ,ור,אופיום
 כוח לרגע מצאה מקום, שהוא באיזה
 מאוחר זה היה להיגמל. לנסות בנפשה

להזריק. חזרה והיא נכשל, הנסיון מדי.
נת ידיד, של בביתו ד,הזרקות, באחת

 בעקבות חם. על המישטרה על״ידי פסה
 סוחרי של מעצריהם ושרשרת מעצרה,

ב הידיעה פשטה בסמוך, שאירעה חשיש
 כדור תחטוף נובל לילי התחתון: עולם

בראש.
הלשינה, כי תוקף בכל הכחישה לילי

 היא לה. תועיל לא שהכחשתה ידעה אך
 אל אהובה, אל להימלט: להספיק קיוותה

 השני בקצה אביה, אל איתם ויחד בתה,
העולם. של

— *יכנראה. הצליחה, לא היא


