
:ת י ר סח המי המצאתה בזנות ליונרית

 עולות הוואקום, בשיטת המבוצעות ההפלות,
 דולר 120ל־ מקומית) (בהרדמה דולר 90 :יו

 דולר, 500כ* עולה ניתוח־אף מלאה). בהדרמה
.1500נ* — מתיחת־עור1

נע מופיעות השכבות. מכל באות הלקוחות
 פורטוריקאיות. או כושיות לרוב ,12 בנות ות

 שישכחו לכך הגורם מייוחד, בסם מורדמות !ן
וקשי צעירות נשים באות כולה. החווייה ת1

 וב- גבוהה, משכורת בעלות נשים באות חות.
 את המסתירות משיכבות־המצוקה, צעירות זות

 בגביית מומחית לילי בנעליים. או בחזייה ספן
מהן. גם ;מחיר
 לאמריקה לילי הביאה בעסקיה לה לעזור כדי

זה יוסף. אחיה את גם ולאחר־מכן הוריה, ות

ו975ב־ האמריקאית הביזנסמנית ,,דגיא! ליר׳

חיה אגדה נשחיתה

 בלאס־ נעצרת היא לעיתים רק וחזור. הלוך
 לשעות־ וילה לעצמה בנתה שם וגאם,

הפנאי.
 יצרן אמיד, בחור היה מייקל, .בעלה,

 כאשר דומים, ובגדים ביגדי־ים של מצליח
 כיום אך שנים. עשר לפני לילי לו נישאה

 וכגורפת־ כאשת־עסקים לילי עליו עולה
הון.

 מסיבוב הנערה זוז חברה תעסוק במה
 חיוך המלאות שפתיה על מעלה ביל״ו

כסף!״ שיכניס דבר ״בכל ערמומי.
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פרטי. נהג בידי נהוג שהוא
 משלו מכונית קיבל 70ה־ בן האב גם

 בהיסח* להיכנס, כדי מייד ניצל אותה —
השכן. של מיטבחו לתוך הדעת,
 בשם שוב היום המשתמשת — לילי

 את מחלקת — דג׳אני המקורי, מישפחתה
 שבה ניו־יורק, :ערי־מגורים שתי בין זמנה

בע גר שבה ולוס־אנג׳לס, עסקיה, נמצאים
מדי-שבוע טסה היא עסקיו. ונמצאים לה
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 יספיק זה שכל לחשוב היה פשר ^
 זוהרת עדיין שהיא ,35ה־ בת לצעירה

| חולמת לילי אבל שלה. בהומור ומקסימה | 
 ייבוא- חברת — יותר גדולים דברים על

בלונדון. רשומה שתהיה בינלאומית, וייצוא

ביקורה בעת אביב,ח'
 ארצות־ רחבי בכל הפועלת סוכנות פתח

 תוך למירפאה׳ לקוחות והמגייסת הברית,
 ההלצות אחת וחאיכסון. הנסיעה אירגון

ה להכנסת דואגת גם שהסוכנות אומרות
להריון. נשים

ו הצעיר כאחיה בשעתו שצולם יוסף,
 כאיש־ עתה נראה מלכודהיופי, של הרזה

 החליט הוא ואכן, מאד. טוב שחי עסקים
 מדי- קונה יכולתו, ככל החיים מן ליהנות

(השיריון משוריינת קאדילק מכונית שנה
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 עם רוקדת דג׳אני ליליבסיבוב
 ונושאת יוסף, אחיה

שנים. חמש־עשרה. לפני היה זה אבטיחים.
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