
 של החשק ובמסיבות קזבלנקה של הלילה
שם. הגבוהה החברה

 היא נדיה של המופרזת המינית חירותה
 ולעבור מולדתה את לנטוש אותה שאילצה
לפילו כסטודנטית נרשמה שם לפאריס,

 בן־ בבית קבועה מבקרת הפכה סופיה,
 שהפך המרוקאי, הסטודנטים בית ברקה,
 שאפילו עד החבלה אירגוני לפעילות מרכז
חסותו. את ממנו הסיר חסן המלך

 ברשתם קלת־הדעת נדיר• נפלה בפאריס
בשלי שפעלו אלג׳ירים צעירים שני של
א החזית־העממית־לשיחרור־פלסטין. חות
 שרדה מהם, אחד של לפילגשו שהפכה חרי
 בידו הפכה היא לדבריה, בה והתעלל בה

 לא וחבריו האלג׳ירי היוצר. ביד כחומר
ה ואחותה נדיה את לשכנע אז התקשו
 את בשליחותם להעביר מרלן, צעירה

 שינתקו איום תוך לישראל, מזוודות־הנפץ
יסרבו. אם עימן יחסיהם את

 בעיה אין
מוסרית

 כה היתה במאהבה נדיה של תלות ן*
ה בבית־המשפט שסניגורה עד גדולה 1 1

 לבית־המשפט שלו בהגנה הגיש ישראלי
בעונשה. להקל סייעה שלא גניקולוגי, דו״ח

 אוולין זו, בחוליה השלישית הצעירה
 נרתמה ואינטליגנטית, משכילה ,26 ברג/

 החבלנית לפעילות עדותה, לפי היא, אף
 צעיר פלסטיני. לבחור אהבה של בעבותות

 אוולין לבין בינו יצר שמו, מהדי זה,
תקו אחרי ועבד. אדון של יחסים מערכת

 כפי אוולין, הרגישה קצרה ידידות פת
 נפשית לו משועבדת בהוראותיה, שטענה
 כשהיא הוראותיו אחר מילאה ופיזית,
רצח. מכות ממנו סופגת

 מזוודת עם לישראל שהגיעה לפני
 העבירה היא ברומא, לה שניתנה החבלה
לאי מלבנון בטיסות מוסתר נשק עבורו
 המטוסים אחד בחטיפת השתתפה רופה,

 בפיצוץ גם והשתתפה לירדן שהובלו
ברוטרדם. גולף הדלק חברת מיכלי

 בבית־ רק לקיצו הגיע המפוצץ הרומן
 קורע-לב, בבכי אוולין פרצה שם המשפט,
 וזועקת: במהדי גידופים מטיחה כשהיא

 אנשים על לאסור צריך בן־השטן. ״הוא
 בעולם!״ להסתובב כמוהו

בל לישראל לשגר הכושל הנסיון
 היודעות חומרי־נפץ, נושאות דריות

 ומונעות שבמזוודותיהן המיטען תוכן על
 אידיאולוגיים, מניעים על־ידי כביכול
לסמוך שאין החזית־העממית את שיכנע

3״־?535 והמווסאיות הצרפתיה
ונדיח מרלין המארוקאיות, האחיות ושתי (משמאל), גרמניה דת

פט בחברה שגדלו צעירים לגבי המוות.
 ערך אין בה ,סגורה, ערבית ריארכלית

 וכאמצעי ככלי משמשת והיא אשה לחיי
מוסרית. בעיה כל בכך היתד. לא בלבד,

 דווקא הרשת נפרשה שהפעם מעניין
 המאהבים קומנדו שאנשי יתכן ביוגוסלביה.

 על־ידי זה בנושא הודרכו החזית של
 בעלי שהם אירופאים, מזרח ביון שירותי
 של בשיטות •שימוש של ארוכה מסורת
 והפיכתן אהבה בפיתיון נערות פיתוי

חיות. למלכודות
בבלג הכיר ,24 פרח, ג׳ורג׳ החזית איש

 סגן של בתו ון־דר־מר, ייטי את רד
 מופרעת צעירה הולנד, צבא של הרמטכ״ל

 השניים של ההיכרות בליל לסמים. ומכורה
 בעישון שהתבטאו יחסים ביניהם התפתחו

 של כספה אזל כאשר במשותף. סמים
שכן למוחלטת, בפרח תלותה הפכה ייטי

 עם לישראל הגיעו כאשר ,1971 יולי בחודש שנתפסו ברדלי,
 ירושלים בתל־אביב, בתי־מלון לפוצץ במטרה חומר־נפץ, מטעני
הערבים. למאהביהן קורבן שנפדו כפתיות, התגלו השלוש וחיפה.

 חומרי־הנפץ טעונת המזוודה את התעופה
עימה. יחד להתפוצץ שנועדה
 שטנית יותר שיטה להמציא היה קשה

 דעת־ את המקוממת חבלנית פעילות של
 ומטרותיהם. הפידאיון נגד העולמית הקהל

 יצרו הם למאבקם, אהדה לרכוש במקום
 שמאליים חוגים בקרב אפילו זו, בדרך

!והתנגדות. איבה באירופה, מהפכנים
 החזית אנשי את העביר שהייאוש נראה
 נוכח הנורא תיסכולם דעתם. על העממית

 גם אותם דוחף פעולותיהם כל כשלון
 כל אבל כזאת. אנושית בלתי לפעילות

 מופרעות נערות בעולם משוטטות עוד
ממע ונסערות רומנטיים חלומות הרוקמות

 בני של האגדי הגברא כוח' על שיות
 המאהבים לקומנדו יחסרו לא המזרח,

ופיצוצים. לעגבים נוספים קורבנות
הפעי סוג היא המינית הפעילות ואולי

 הערביים החבלה שאירגוני היחיד לות
עבורה. מתנדבים לגייס עוד יכולים

¥11 |  ה־ ברג׳, אוולין בידה מחזיקה |
תפי שלפני 26ה־ בת צרפתיה ן

 עם מטוס בחטיפת השתתפה בישראל סתה
בהולנד. נפט מיתקן ופוצצה חאלד ליילה

 של בידיה ארוזנפץ חומו
בודלי, נדיה

ש נפי עשיר, מארוקאי תעשיין של בתו
 נדיה לישראל. במזוודתה ידה על הובא

ל הובילו בנמל־התעופה, נתפסו. ואחותה
האחרים. החוליה חברי שלושת תפיסת

111:1" | *|י | |1| שני־ סבנה מטוס חוטפות שתי טאנוס, ורימה חלסה תרז 11 י
1, | | בניגוד מישפטן. בעת עולם, למאסר שבוע לפני דונו |

 לחזור. במטרה הגיעו הן לישראל, מעופפות כפצצות הנשלחות האירופאיות, לנערות
המינית. למופרעותן קורבן נפלו הן גם כי חשפו -בית־המשפט בפני עדויותיהן אולם

 להן אסור האהבה. פיתויי קורבנות על
משמשות. הן מטרה לאיזו לדעת
 האחיות חוליית כשלון אחרי קצר זמן

 על האהבה קומנדו אנשי פשטו ברדלי,
מתאי קורבנות אחר חיפשו אירופה, פני
 מעופפות, כפצצות לשמש שיוכלו מים

ממול חומרי־נפץ אל־על למטוסי להחדיר
באוויר. עימן יחד שיתפוצצו כדים,
 לא כאלה. צעירות למצוא היה קשה לא
 שיהיו ערביים צעירים גם למצוא היה קשה

אל לשלחן כדי נערות לפתות מוכנים

 לאספקת היחיד המקור עבורה היה הוא
 ממנה למנוע ניסה אחד ערב כאשר סמים.

 לעובר התמסרה אותו, נטשה היא חשיש,
 תשלום תמורת בבלגרד, ברחוב אורח

לה. הדרוש הסם את לרכוש שהספיק
 עם יחסים שקיים למרות עצמו, פרח

 הוא כמאהב. עצמו את הציג לא ייטי,
 היכרות לה ערך שם לרומא, אותה הוביל

 הנלהבים שחיזוריו אחר, פלסטיני צעיר עם
שבו עימה חי זה פרי. מיד העלו אחריה

עימו יחד לבלות לה הציע בדירה, עיים

 כרטיס לה סיפק בישראל, מוקדם דבש ירח
 שהיתה במזוודה אותה וצייד באל־על טיסה

לאמו. להעביר צריכה
 תוכן את ייטי ידעה לא זה במקרה
 במלכודת נלכדה בה השיטה המזוודה.
ב דומה היתד, באוויר לפוצצה שעמדה
 לפני הפידאיון השתמשו בה לזו תכלית
 יהיה לא האנגליות. התיירות לגבי שבוע

 הערבים אחד כי יתברר אם מפתיע זה
 המאהב גם הוא ברומא, השבוע שנעצרו

 ה־ סגן של בתו את שנה לפני ששלח
לישראל. ההולנדי רמטכ״ל

 מיני פיתוי
לתופרת

 ההולנדית הסמים חולת עם חד *
 פרואנית תופרת גם לישראל הגיעה

 אנשי- של לעירנותם שהודות ,21 בת
 מיטען את שניטרלו הישראליים הביטחון

בחיים. נשארה עימה, שנשאה החבלה
 חלמה לא המוגבלת הפרואנית התופרת

 בלונדון, לטייל נסעה היא ישראל. על כלל
 עצמו את שהציג ערבי צעיר הכירה שם

 מבצע זה היה לא ברזילית. נתינות כבעל
 התלהבותה את לעורר במיוחד מסובך

 שהגיעה שעד הפרואנית, של המינית
בתולה. היתד, הסתבר, כך ללונדון,
 נישואין, כמובן, לה, הבטיח הערבי

 הוא בישראל. ירח־דבש עימה יחד תיכנן
בשדה־ לה מוסר כשהוא לפניו אותה שלח
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