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א ף* ת רק י  לא מלכה. וכבר 19 ב
 מלכת־יופי לא השכונה, של המלכה 1 י

 היא י ברק טלי בישראל. קטנה עיר של
 ביותר הסוערת העיר של חיי־הלילה מלכת

ניו־יורק. בעולם,
 ניו־יורק של הקבועים מהחוגגים ,איש

 לשמה ראויה מסיבה לעצמו מתאר אינו
 לילה מועדון אף טלי. של נוכחותה ללא

 להרשות יכול אינו עצמו את המכבד
שבו מדי אצלו תבקר שטלי לעצמו

 בקרב מניותיו ירדו שמא אחדים, עות
העיר.- של מועדוני־הלילה באי

 זהוב, שיער שחורות, עיניים יש לטלי
 לה אין לטיפה. הדורשים ופנים חטוב גוף

 כרטיס־בי־ לה היה אילו כרטיס־ביקור.
 התו־ כל את מלהכיל קטן היה הוא קור,
שלה. והעיסוקים ארים

 מד של אחד מיספר המארחת היא טלי
החב- גם היא ניו־יורק. של עדוני־הלילה

■■־11
 של בעליו לווינסון, אלרי של הפרטית רה

 ויטריט. פלאטום המפורסם מועדון־הלילה
 ממנה המבוגר לארי, 'עם מתגוררת היא
למו הצמודה פאר בדירת שנה, 25ב־

 מבוקשת, צילום דוגמנית היא טלי עדון.
 היא מכל, יותר אד מעולה, ג׳אז רקדנית

 בין נידיורק. של האס־אנד־אם מלכת
 קמו הגדולה, העיר של הטרופים יתר

 אס־אנד־אם, מועדוני של שורד. לאחרונה
ומזוכיסטים. סאדיסטים של התיבות ראשי

 על־ידי מושפלים להיות האוהבים גברים
 ומבצעים מקבלים על־ידן, מוכים נשים,

 החליטו ביותר, המשוגעות הפקודות את
מו להם להקים שלהם, מהמחבוא לצאת

 ובעיקר זה, עם זה ייפגשר שבהם עדונים
 האדונות שלהם, המיסטרסיות עם ייפגשו
שלהם.

 על ושמים למועדון מגיעים הגברים
בזי יטעה לא שאיש כדי קולר, צווארם

צעירות, כמה שלהם. הנפשי העיוות הוי

 הן אף מגיעות ביותר, נאות בדרך־כלל
 גס, צמיד ידן פרק על אלה. למועדונים

 הביריו־ כשל משוננים, מברזלים עשוי
 אין אלה במועדונים רוכבי-אופנועים. נים

התוכנית. הם הבאים תוכנית.

 הכל
ממין חוץ

¥ ת לי * ב ש ח  אחד מיספר למיסטרס נ
 בספר־הטלפד לה, יש נידיורק. של

גב 600כ* של רשימה שלה, הקטן נים
 ומהם הוראות. מחלקת היא שלהם רים,
או ההוראות עבור סכומי-עתק גובה היא

 כבית, לה אימצה טלי מחלקת. היא תן
המפור המועדון את בשבוע, פעמים שלוש

 מועדון האס־אנד־אם, של ביותר סם
למועדון, נכנסת כשהיא .19 רטייה קא


