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חבר את ,16 בגיל פיתתה, כיצד מתארת
כמו זה, היה לסבי. למישכב לכיתה תה
או הכל שידעה לאחר רב זמן כבד בן,

 דו־ שהיא התגלית גברים. עם המין דות
 באותה ליהנות !מסוגלת ושהיא מינית,
 ונשים, גברים עם מינית מחווייה מידה
 היתה — יחד שניהם עם מכך יותר ואף

 שאני ,מאז ונורמלי. טבעי משהו בשבילה
 מיוחמת תמיד חייתי עצמי, את זוכרת

מכל מין, ״כל מספרת. היא הרף,״ ללא

מאול אביזרים וסתם אלקטרוניים, ניים,
 — ואביזרים מיתקנים היו וכשלא תרים.

שנותר. מה עם

״ רה ן די סווי לנ  בן זכתה לא * הו
{  במעמדה — לילה בן כלומר, — יום /

 עיר־ה־ של הראשונה כמאדאם המכובד
 וטוב, חרוץ אמריקאי כל כמו תענוגות.

מל קשה, עבדה הפרטית, היוזמה חסיד
 עד כך, להתנסח אפשר אם למעלה, מטה

 שהגיעה. לאן שהגיעה
בעקבות הגיעה היא לאדצות־הברית

 בזנות, עוסקות ובות ..דיירות
 רנן או - וענוותן נתוסנת
שרי.״ כתו מפוארים, במוסרות

 על- נתקבל — זמן בכל מקום, בכל סוג,
 בנסיבות טבעי, רק זה היה בברכה. ידי

 עסקים, עם תענוג לבסוף שאשלב כאלה,
ליצאנית.״ ואהפוך

ה ת תי  קסווי- בילתה כתינוקת שנו
£ באינדונזיה, יפאני ריכוז במחנה רה \

ל בו. שהתאהבה אמריקאי איש־עסקים
 אותה השליך שבסופו ממושך, רומן אחר

 בחיים קסווירה החלה גבר־חלומותיה,
 כמזכירה, ביום עובדת כשהיא עליזים,

 בשפות, שלה המושלם היידע ניצול תוך
ה אור עד סוערים חיים בלילות מנהלת
הבלתי- למסקנה הגיעה בהדרגה, בוקר.

 חלם לא ביטחון איש ושום הזרוע, תחת
 חדרו דלת על שדפקתי לפני בי. לחשוד

הו הצמות, את פירקתי הקליינט, של
וז המשקפיים, ואת הגרביים את רדתי
 לתיק הספרים, עם יחד הכל, את רקתי
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הר ללמוד צריכה מסתבר, ונה, <*
 היא אם — המין עסקי מלבד — בה (

השי אחד באמת. מקצועית להיות רוצח
 בסיפרה, נותנת שקסווירה למשל, עורים,

 לקוחות לצוד איך הוא: כסף, אין חינם
כש ביותר, מסובך עסק באולמי־הימורים.

עניין. של לגופו נכנס אתה
ל נכנסה היא שלה, הראשונה בפעם

 — לחלוטין שקופה בשימלה כזה אולם
 אפילו מתחתה. לחלוטין ערומה כשהיא

ו הושבתו, המשחקים כל תחתונים. בלי
מו קסווירה עצמה מצאה דקה חצי תוך
היציאה. אל הביטחון קציני בידי בלת

 בחורות ביהוד לומדים, מטעויות אבל
 היא הבאה ובפעם — קסווירה כמו נבונות
שצריך. כמו זה את עשתה

 למוסד. בנות לגייס מאין אחר: שיעור
 טוב: פוטנציאלי מקור תמיד הן דיילות

 נוסעים עם זה את עושות הן ״בהתחלה,
פוג שהן וזקנים, נשואים לרוב עשירים,

 מתנות תמורת הראשונה, במחלקה שות
ל בעצמן מגיעות הן זה, אחרי יקרות.
 לנוסע ולחכות לשבת במקום כי מסקנה

שיט בצורה אותו למצוא אפשר מתאים,
 יותר.״ ומסודרת תית

ב משעוממות עקרות־בית :אחר מקור
 שם יושבות ״הנשים :עשירים פרברים

 מתוסכלות, ׳מרגישות בבית, היום כל
 הגנן, עם שוכבות ומוזנחות, משועממות,

 כל עם החלבן, עם החלונות, מנקה עם
 כמה עליו. יד להניח מסוגלות שהן גבר
ה למסקנה להגיע להן לקחת צריו זמן

ד׳ נכונה
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 למסקנה שמגיעה מי כל לא מוכן, ך*
יוק במוסד להתקבל יכולה הנכונה, ^
הק מכל, יותר הולנדר. קסווירה כשל רה

 ב־ רמה על לשמור תמיד קסווידה פידה
 מחונכות, אינטיליגנטיות, בנות מוסדה:
 על הקפידה היא נאותה. התנהגות בעלות

 על ללקוח, אדיב יחס על מנומסת, שפה
הכסף. עבור מלאה תמורה נתינת
ה השירות כסף. לקחת גם ידעה היא
 אחת עם שעה חצי — ביותר הזול רגיל,

 דולר. חמישים ועולה, עלה, — הבנות
 — בת אותה עם אפילו — שני סיבוב

 סיגנונות מיוחדים, גיוונים חמישים. עוד
טיפו קבוצתיים, מיפגשים דופן, יוצאי

 — סאדיסטיים או מאזוכיסטיים לים
דולר. למאות להגיע עשויים
 אין לכסף כאלה, לקוחות אצל ״אבל

 מהעשירים ״כמה קסווירה. מסבירה ערך,״
 אמריקה, של גבריה מבין והמפורסמים

להש זכו רצח, מכות שלי במוסד קיבלו
נקש ליריקות. לעלבונות, איומות, פלות

 הולבשו בשוטים, הוכו בשרשראות, רו
 ולנבוח ארבע על לרוץ נצטוו כנשים,

 ושילמו — רגליים כפות ללקק ככלבים,
 הזכות.״ בשביל תועפות הון

ב כאלה מיפנשים הסתיימו תמיד לא
לקוח, התגלה ההזדמנויות, באחת טוב.
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הולנדו ■רה
 שמבטיחה זו היא — הרמה צמרת. מוסד

 מלא סיפוק נאות, שירות יקבל הלקוח כי
הי תנאי שמבטיחה זו היא כספו. תמורת

צמ מוסד בין ההבדל ״זה נאותים. גיינה
 אלו, את רחוב. זונות ■לבין שלי, כמו רת

מח ומפיצות ושבים עוברים המטרידות
 שלי כמו מוסדות לחסל. צריך וסמים, לות
 הן הבנות אצלי ולעודד. לטפח צריך —

זונות.״ ולא יצאניות,
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ח ליחד!, ך*  ז השתיים בין ההבדל מ
״יצא קסווירה, לדעת מאוד, ברור ^
יו לקחת. רק לא לתת, גם יודעת נית

— מלך כמו להרגיש לגבר לגרום דעת

וצית שתמיד מה נד
- זונה להיות איו ער רועת

לשאור. העזת וראקסוויוה שד וב־המנו העליזה: היצאנית
 אביה, השנייה. העולם מלחמת בתקופת

 המלחמה, עד היה, הולנדי, יהודי רופא
 שהיתה באינדונזיה, גדול בית־חולים בעל

 גר׳מ- היתד. אמה הולנד. שילטון תחת אז
 ראתה ההלכה, למרות אך ניה־צרפתיח,

כיהודיה. תמיד קסווירה עצמה
הו בין טבעית היתד. למין ההתייחסות

ל מסתובבים אותם זוכרת וקסווירה ריה,
 אחרות ולעיתים — בבית ערומים עיתים

מכך. יותר אף
 המלחמה, אחרי המשפחה, חזרה כאשר
יכ בו מגיל קסווירה כבר היתד. להולנד,

 היא בעצמה. ברצינות בנושא לטפל לה
גב עם — לה האופייני במרץ זאת עשתה

קומ בכל וגזע, גיל כל בלי ונעים רים
השמש. תחת וסיגנונית כמותית בינציה
 בדרום- ביקור בעת זאת, עשתה היא

ב גברים שום היו לא כאשר אפריקה,
 לא וכאשר ענקי. זאב כלב עם — סביבה

מיב- מיתקנים עם — בסביבה כלבים היו

 עושה כה בין היא שאם במצבה, נמנעת,
ה בשביל ניו־יורק גברי חצי עם זה את

הז באותה כבר, יכולה היא — תענוג
כסף. קצת גם להרוויח דמנות,

הזה, במקצוע כסף, קצת להרוויח אך
ב נדמה. שזה כמו קל כך כל היד. לא

 פה לקוח פרטי, באופן עבדה תחילה,
מא אצל לעבוד עברה אחר, שם. לקוח
 רבה. לפופולריות שם זכתה ידועה, דאם

 מספרת היא הבנות,״ בין היחידה ״הייתי
 אל להיכנס מסוגלת ״שהיתה בהנאה,
 ה- במו במלונות־ייוקרה שהתגורר קליינט
 לאחר הוואלדורף־אסטוריה, או פלאזה
 ישליחו הביטחון שאנשי בלי — חצות
 ישן, סוודר לובשת הייתי החוצה. אותי
 ונעליים לבנות גרביים חצאית, גדול,

 לא מעולם צמות, שתי ועושה שטוחות,
 שתמיד בך באיפור, כימעט השתמשתי

משק זוג רענן. צעיר, מראה לפני היה
ספרים שני פשוטות, זגוגיות עם פיים,

 כסאדיסט, — כמאזוכיסט בתחילה שנראה
קשים. עינויים לקסווירה גרם

 לבית- הובהלה כאשר נמשכו העינויים
ה מתוך כאילו סצינה זו היתד, חולים.

 אלה בימים המוצג בית־חוליס, סרט
 שעה חצי וחיכינו שם ״ישבנו בארץ:

 ניגש בכלל שמישהו עד בחדר־המיון,
 שלח הזה ״המישהו מספרת. היא אלינו,״
לש התחיל השני והמישהו שני, מישהו

 בעוד טפסים, ולמלא שאלות עשרות אול
 שם, כולי. דם ומכוסה נאנחת שוכבת אני

 בבית' כבר הייתי אם השכלה, כתובת,
החש את אז שילמתי אם פעם, החולים

לא. מה בון,
 סוף בא השאלות, אחרי בערך ״כשעה

 מכה לי נתן בי, הביט הוא רופא. סוף
 מכה הראש, על מכה לי נתן הברך, על
והסתלק.״ ,,רנטגן, פקד: האף, על

ב־ העיקר היא קסווירה, לדברי הרמה,

לגו מיתמר מחורבן, מאהב כשהוא אפילו
 אמא שרק פרצוף לו ויש וחצי, מטר בה

 קודם היא טובה יצאנית לאהוב. מסוגלת
 מה לחוש יודעת טובה: פסיכולוגית כל,

לח בא כשהוא נבר, אותו רוצה בדיוק
גופה. את כאילו פש

 לגבר לתת יודעת זאת, לעומת ״זונה
זיבה.״ אחד: דבר רק

 איך :קסווירה של נוספים שיעורים
בו היא איך — במיטה יצאנית מתנהגת

 איך — מין מחלת אין ללקוח אם דקת
לע החודש ימי 30 כל את מנצלת היא

 איך — שוחד רשת מארגנים איך — בודה
 פעולת את וביעילות במהירות משקמים
מישטרתית. פשיטה לאחר המוסד,

 לדעת רצית שתמיד מה כל — בקיצור
ד בית לנהל ואיך זונה, להיות איך על  ז

לשאול. היעזת ולא — נות
25


