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 את ״הכרתי בחייה. ביותר הסוער בוודאי
 שרתון מלון של בבריבת־השחייה משה

 נחמד, בחור סתם היה הוא בתל־אביב.
 כימעט באה אני חבר. לי היה לא ואז
 שחזון, מלון של לבריכה יזם כל

 לי יש שלי. מהעבודה בהפסקת־הצהריים
 והם במלון, פדני חנות בעלי שהם דודים

לבריכה.״ אותי מכניסים
 ״הוא שולי. אחרי רב במרץ חיזר מלכה

 שלימד. שנה כבר מתגורר שהוא לי סיפר
המנה כולל שכולם, באמת וראיתי במלון,

 וחברים אותו מכירים שם, הגדולים לים
מת בבריכה, יושב היה הוא היום כל שלו.
 — בקיצור במלון, שגרו התיירות עם עסק

עליז. בחור
 מבזבז שהוא ראיתי ואז לצאת, ״התחלנו

 היו שלנו הבילויים עיקר כסף. המון
לפע־ כי אם המלון׳ של ובמיסעדות בבאר

 ב״שושך השאיר ..הוא
 די, אלפי עשרות

 לי אמדו והמלצרים
איתו.״ אצא שלא

 דליה. בקפה גם לאכול יוצאים היינו מים
 זה אבל טלוויזיה, לראות שלו, לחברים או

הכל.
ראוו בצורה כסף המון מבזבז היה ״הוא

 היד. זה במונית, נסענו פעם למשל, תנית.
וה מכונית, לעצמו רכש שהוא לפני עוד

הרצל, שלף משה לירות. 30 היה חשבון

 עודף. לקבל מבלי והלך לנהג אותו נתן
 ענה הוא ואז פתאום, מה תו1א שאלתי

בעיניו. חשוב לא שכסף לי
 מתנה. לי קנה לא פעם אף הוא ״אבל

 ואמר שלי, הטבעות על פעם הסתכל הוא
 שיהיו מגיע ושלי יפות מספיק לא שהן לי
 לו שיש ידעתי לא אז מיהלומים. טבעות לי

 זאת למרות אבל ליהלומים. קשר בכלל
 אחת קטנה טבעת אפילו לי נתן לא הוא

מתנה.
 שהוא והעובדה שלו הכספים ״הוצאות

 סקרנותי. את קצת עוררו מפואר, במלון גר
 כקצין־ עבודתו על בכלל לי סיפר לא משה

 שיש לי סיפר הוא בדואר־חבילות. ביטחון
 כלנית, בשם עיבוד־גינות לשירותי חברה לו

החליט הוא ושעכשיו כסף, המון שהרוויחה

 שהוא הכסף על ולחיות החברה את להקפיא
הרוויח.״
 כלנית, בשם חברה אומנם היתד. למלכה

ש לאחר המישטרה שערכה בבדיקה אולם
 הפסידה החברה כי התברר נעצר, הוא

 משך הוא ולכן לירות, אלף 80מ־ למעלה
ממנה. ידו את

*
 במיסגרת צה״ל. נכה גם הוא לכה **
 את באימונים איבד הוא הצבאי שחתו /■/
בנוסף כי לי סיפר ״הוא מעיניו. אחת

״מלכת־ בתחרות השתתפה היפהפייה חנני שוליתדאביב מלכת
רא סגנית בתואר וזכתה 1971 בשנת המים״

 ו972ב־ לאחר־נזכן, שנה שנערכה נזלכת־היופי בתחרות התיכון. היס נסיכת של שונה
 היה מלכה משה גנב־היהלומים :גורל הוא היופי אך תל־אביב, מלכת בתואר זכתה
סחר־סמים. בעוון שנים שלוש ישב שלה הראשון החבר פלילי. עבר בעל שלה השני החבר

 הרבה גם קיבל בכלנית, שהרוויח לכסף
להר יכול הוא ולכן מהצבא, פיצויים כסף
לעבוד. לא לעצמו שות

 לא 1 לו אאמין שלא למה לו. ״האמנתי
 בגניבה מעורב שהוא דעתי על כל עלה

 אחותו את פגשתי אחר. פשע באיזה או
השני, החשוד מנפרד, בעלה ואת אילנה

ר׳

 ערב איתם יצאנו ואפילו אוסטרי, שהוא
 ומהשיחה נחמד, ערב היה זה לאכול. אחד

 שיש בכלל להבין היה אי־אפשר שלהם
יהלומים. גניבת של עסק להם

 בוחניק, גיסים השלישי, החשוד ״את
 אלינו ניגש הוא בחיי. אחת פעם רק פגשתי

 שרתון. של בבריכה שהשתזפנו בזמן פעם,
זאחר־כך שלו, כחבר אותו לי הציג משה

 בלי ביניהם ושוחחו הצידה הלכו שניהם
אשמע.״ שאני

 כי סימנים זאת בכל היו לשולי אולם
 החיים בסערת אך כשורה. בדיוק לא משהו

 פשוט היא מלכה, עם לה שהיו הטובים
 בשרתון ״המלצרים אליהם. לב לשים סירבה
 עם יוצאת שאני שראו ואחרי אותי, הכירו
 לי כדאי שלא לי ואמרו אלי באו משה,
 שמתי לא בשבילי. לא הוא וכי איתו, לצאת
 ידעו שהם בטוחה אני אבל לב, אליהם
ו בלשים׳ המון מסתובבים בשרתון משהו•

 הכסף על למישטרה דיווחו שהם בטוחה אני
 אלף 70 למלון שילם הוא למשה. שיש הרב

ש והביזבוזים במלון השהייה עבור לירות
שם.״ לו היו

*
 מ־יכ למלכה שולי כץ הרומן ולם, ^

 נעצר. שמלכה לפני עוד שהסתיים עט
ב תיירות שתי עם מתעסק אותו ״תפסתי

 אמרתי גומרים. שאנחנו לו והודעתי מלון,
 שלי בבחור להתחלק מסוגלת לא אני כי לו
אחרות. נשים עם

*
 התקשר הוא נעצר, שהוא ערב ך*

 הוא שנחזור. וביקש בטלפון איתי
 סתם היו במלון הבחורות ששתי לי אמר

 שלו ושהרגש וצדדי, בלתי־חשוב פלירט
 בלב היחידה ושאני ורציני, עמוק הוא אלי

אליו.״ חוזרת שאני ידעתי אז ישלו.
 על־ השניים בין האהבה הופסקה בינתיים

 לא כי רב בלהט טוענת שולי החוק. ידי
 באה זאת למרות אך מלכה, אל תחזור

 בבית- אותו ביקרה ואף לבית־המישפט,
המעצר.

 ממני ביקשו שלו ואמא אילנה ״אחותו
 בבית־המעצר. משה את לבקר איתן ללכת

 מאוד, רע לו והיה עצוב, נורא שם היה הוא
 חושב שהוא לי אמר בעצמו הוא אבל

 בית־סוהר. שנים שלוש לפחות יקבל שהוא
 אהיה כבר מזמן אני משם, ייצא שהוא עד

וסגור.״ גמור שלנו הרומן אז — נשואה
י >


