
לחו לירות 40,000 לפחות מרוויח ״אני
 להעביר הוא תפקידי ״כל סיפר. דש,״
 מיספר־ את אלי המטלפן המעוניין לאדון

בתמו המבוקשת. בת־הלווייה של הטלפון
 אחוז, 20 של דמי־תיווך מקבל אני רה
 מחירו כזה ערב בילוי כי להניח אם

ב מצטבר הרווח הרי לירות, 400—500
החודש. משך

ל עושה הגברת מה אותי מעניין ״לא
 דמי־התיווך הפרטי. עניינה זהו אדון.

 ההיכרות. יצירת עבור הם לי המשולמים
עיסקי. איננו לאחר־מכן שקורה מה כל

 לגבר, ,,לתת מסרבת בת־הלווייה ״אם
 שאני מאחר אחריות, בשום נושא אינני

 אני מומשו. שלא הבטחות שום נתתי לא
 מסתירה אינה שהגברת לכך רק ערב

 דוגמת את שימלתה. תחת פגומה ,,סחורה
 בחוברת. לבדוק האדון היה יכול הסחורה

צ׳רלי. נאום ביותר.״ מדוייקים התצלומים

ק ס  של ע
ליון 10 מי

ו חד מי  אירע צ׳רלי של הגדולים מי
עם ,1975 פברואר חודש בראשית

בחחדז־ז־ד־—•קד.
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" 111111־111111 , בצ׳רלי העוסקת הכתבה כותרת אומרת ?
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 של כתובות מספק כי־אס (״אלפונס״), רועה־זונות אינו כי צ׳רלי טען איתו בראיון
מצולמות. לנערות־ליווי ירחון — ״ראנדוו״ המדריך עטיפת מימין: לתיירים. ״מעסות״

 פיר- דאגבלאדט הנורווגי עיתון־הערב
 בעמודו צ׳רלי א. של תצלומו את סם

לה החליט זה כי מדווח כשהוא הראשון,
 נורווגי, איש־עסקים עם בשותפות קים,
 נורווגיה, בירת באוסלו מיפעלו של סניף

 בסטאוואנ- נוספים סניפיה פתיחת ומתכנן
 ובשטוקהולם, נורווגיה) של (עיר־הנפט גר

שוודיה. בירת

המין דוגמן
 טען ,1971 ביולי הזה

הראשונה התמונה :משמאל

 קצר זמן חוברות־פורנו, עבור דיגמן עת בפעולה, צ׳רלי
 העולם למערכת ששלח במיכתב לקופנהאגן. הגיעו לאחר
 אחת. זונה אף מכיר אינו כי אברג׳יל צ׳רלי

הקיבוצי. המישגל לפני היכרות עשיית סידרת־פורנו, מתוך

 שאל אשר דאגבלאדט, העיתון לכתב גם
 העסק כי סבור אינו האם צ׳רלי א. את

 חוקי את בדיוק תואם אינו פותח שהוא
 אשר — צ׳רלי השיג הנורווגית, המדינה

 פרנסתו כי — עורך־דין של בעצתו נעזר
נשאל. מתכוון?״ אתה ״למה כמו״ל. היא

 מקבל ״אני צ׳רלי. השיב מאד,״ ״פשוט
 ש- הנערות מן אחת מכל חודשי תשלום
 מלא.״ בעירום תצלומן את מפרסם ראנדוו

 הרבה חמורים המוסר חוקי שבה באוסלו,
 שלא צ׳רלי נזהר בקופנהאגן, מאשר יותר

 תשלום ועל ״תיווך״ על דברים להרבות
 שאותו השירות, מדמי אחוזים 20 בגובה

בת־הלווייה. אליו מעבירה
 בוודאי קראו בדאגבלאדט הפירסום את
אשר, אוסלו מישטרת אנשי גם רב בעיון

 בנות־הלור שירות של האימפריה הרחבת
 והנפט הפיורדים ארץ אל הסקנדינבי ייה
נורווגיה. —

 ראויות יימצאו אם סקנדינביה על שלו
 המוכיח מיסמך צ׳רלי בידי שימש לדפוס,

 מיב- בעזרת מעריב. כתב •משמש הוא כי
 אחת־ויחידה כתבה צורפה שאליו זה, תב

 זמן- לאחר השיג במעריב, שפורסמה שלו
 ב- מישרד־החוץ מאת כתב־זר תעודת מה,

 ב־ שם. עיתונאי־החוץ ואגודת קופנהאגן
 -הוזכר מישרד־החוץ של רישמי פירסום

 מעריב ככתב אברג׳יל צ׳רלי של שמו
שם. הישראלי

 חיבה נוטים אינם לילהאמר, פרשת מאז
בכלל. לישראלים יתירה

 הזה העולם פירסם תקופה באותה בערך
 ב־ מעשיו ועל אברג׳יל צ׳רלי על סיפור

 בעיק- תצלומי-העירום. בליווי קופנהאגן,
 שבה חוברת־הזימה הגיעה זה סיפור בות

 בתל-אביב, מעריב למערכת צ׳רלי דיגמן
גב איש־המערכת את בדחיפות שיגרה וזו

גול את ללוות אז שנסע שטרסמן, ריאל
בהלסינ הסוציאליסטי בקונגרס מאיר דה
 למישרד־החוץ רישמית להודיע כדי קי,

המכ לאדם קשר כל לעיתון אין כי הדני
בי בעיקבות שם. כתב־העיתון עצמו נה

 אוקטובר בחודש צ׳רלי, אולץ זה קור
 ה־ הכתב-הזר תעודת את להחזיר ,1971

לאגודת-העיתונאים. שלו דישמית
 של הראשונות החוברות הופעת עם

 מעי- אחד על-ידי צ׳רלי התראיין דאנדוו,
 דנמרק. של ביותר הנפוצים תוני־הערב

 העסק כי סבור, אינו האם הכתב, לשאלת
הליב בדנמרק אפילו מנהל, הוא שאותו
 צ׳רלי, טען החוק, על עבירה מהווה רלית,

 מו״ל אלא... סרסור־זונות משמש אינו כי
ומתווך.

 מופיעים ופרטיהן שתצלומיהן היצאניות, מן שתייםלדוגמה סחורה
אברג׳יל. צ׳רלי של המיוחד במדריך־התיירות

 היא ),25( קירסטן משמאל, הנערה כי המדריך מדווח (ובשגיאות־כתיב) אחדות בשפות
 מתקבלים ונשים זוגות גם כבת־לוויה. לך לשמש המשתגעת אדומת־שיער, סכסית ״דוגמנית
 ומשועממת, יפה ״עקרת־בית היא )35( הייקה הימנית, ואילו בברכה.״

אצלך.״ חושני ועיסוי כבת־לווייה ביותר נעימות שעות לך להעניק רוצה

ה טר ש מי שטה ה  פ
ה״דיר״ על

ת ** שכ ל־  שלושה לפני במאי, 2ה- די
הלי מועדון המישטרה. הלמה שבועות,

 אמונד־ יאן בבעלות הכחולים, השמיים לה
 אברג׳יל, צ׳רלי של הנורווגי שותפו סן,

 שלושה- עם (יחד לפשיטה מטרת היה
 באוסלו). דומים נוספים מועדונים ארבעה

 מבנות כמה במועדון נמצאו הפשיטה בעת
אינ במצבים כשהן,,. הקופנהאגני, ה״דיר״
 במישרד לקגחותיהן. עם שונים טימיים

 של האחרונות החוברות בצד המועדון,
 שכללה דשימת־לקוחות נמצאה, ראנדוו,

ספ אנשי זרים, 'שגרירים4 ,של! שמותיהם
ונפט. נות

 אינה אוסלו במעצר. הושם אמונדסן יאן
מה דנמרק. איננה ונורווגיה קופנהאגן,

)38 בעמוד (המשך
35




