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 כפי או שלה, העבדים מייד אותה מקיפים

 ״השפוטים״. בעברית אותם מכנה שטלי
 עד ממתין האחר לשתות, לה מציע זה

 שיהיה כדי מארנקה, סיגריה תשלוף שהיא
כור על מתיישבת טלי להציתה. הראשון

 על מצביע שתלטנית ובתנועה נוחה, סה
 מהעבדים כמה מסתערים מייד נעלה. עקב
 הנעל. עקב את לנשק ומתחילים שלה

 לעשות ורוצה טוב, במצב־רוח כשטלי
 את מסירה היא שלה, השפוטים עם חסד

 כף- את גם לנשק יוכלו שהם כדי נעלה,
בו היא מהנשיקות, לה כשנמאס הרגל.
 במקום המנשק. של בפרצופו בחוזקה עטת

 הנאה אנקת לשמוע אפשר זעקת־כאב
המוכה. מהמזוכיסט

עלי צועקת טלי הפתיחה. רק זו אולם
 וככל אותם, מעליבה אותם, מבזה הם,

מת כן יותר, וגסה יותר קשה שהיא
נכ לעיתים פניהם. קעל העונג חיוך רחב
שבמו המייוחד לחדר־המכות טלי נסת

ה ולמיסטרסיות לה ממתינים שם עדון.
בהש מסתפקים שאינם הגברים אחרות

 שם מיקריות. בבעיטות או מילוליות פלות
בל בתחתונים הלבושים גברים ממתינים

 או מהם, באחד בוחרת טלי כאשר בד.
 ממהרים בבת-אחת, בשלושה אף לעיתים

 על ולשכב תחתוניהם את להסיר אלה
 שוט לקחת בטובה מואילה טלי בטנם.
 יש מהמזוכיסטים אחד לכל — מהם מאחד

 תהיה שהמיסטרם למיקרה צמוד, שוט
לחבוט. ומתחילה — בו להכות מוכנה
 של ישבנו הופך ספורות דקות תוך
 בבון. של בישבנו אדום טלי של העבד

מפ אינו המוכה להכות. ממשיכה טלי
 חזק,״ יותר ״עוד, ולבקש: לגנוח סיק

 י נהנה אתה נהנה? ״אתה זועקת: וטלי
 ראשון שמתעייף מי עוד?״ רוצה אתה
 של הישבן ולא טלי, של היד דווקא הוא

המוכה.
לחדר- עד ללכת טורחת היא תמיד לא

 שלה לעבדים מורה היא לעיתים המכות.
 לאו זוגות, בין המרכזי. באולם להתפשט

 האורחים לבין ואשה, גבר של דווקא
 את טלי משכיבה הבר, ליד השותים
מצ הריקודים, ריצפת על שלה העבדים

 בנעלה, בהם בועטת בשוט, בהם ליפה
 מרוקנת בוערת, סיגריה גופם על מכבה
 ומחרפת משקה כוסות פרצופם לתוך

לקו קושרת היא לעיתים אותם. ומגדפת
 רצועה מהם אחד של צווארו שעל לר

ככלב. המועדון סביב אותו ומוליכה
 השפוטים עם טלי של הפגישות אולם

 לעבודה הכנה רק הן במועדונים שלה
ב פעמים שלוש כמיסטרם. שלה האמיתית

 להיפגש שעות כמה מקדישה היא שבוע
 איתם נפגשת היא העבדים. עם אישית

 ל־ ידידים, של בדירות או בדירותיהם,
 עושים ״אנחנו דקות. 40 בני מיפגשים

 ״חוץ טלי, מסבירה אלה,״ בפגישות הכל
 משחקים אנחנו מין. כל בינינו אין ממין.

 שאני מבקשים הם שלהם. הפנטזיות לפי
 הם בבקשה. העבדים, והם המלכה אהיה

בבק הרוכב, ושאני סוס להיות מבקשים
 מין.״ בלי אך רוצים, שהם מה כל — שה

 את טלי גובה כזו פגישה כל עבור
 יותר שהם דולר, 250 של הענק הסכום

 טלי היא מי ישראליות. לירות אלף 12מ־
 היום ביותר המפורסמת הישראלית ברק,

 זוכרת התל־אביבית הבוהמה בניו־יורק?
 היתד. כשטלי שנים, ארבע מלפני אותה

מיושבות אחת היתה וכבר ,15 בת רק

 היא תל־אביב. של ומועדוני-הלילה כסית
 של אחיו קראוס, צדוק של חברה היתה

 מוע- ובעל המפורסם קראום שסואליק
דוני-לילה.

 מיש- עם יחד אך בחיפה, נולדה טלי
 ש- עד הארץ, רחבי בכל נדדה פחתה

 של אביה בכפר־סבא. התיישבה המישפחה
היה טלי

(מיל.), בכיר ,קצין כבר אביה עתה .
 שמירה חברת של כמנהלה, מכהן והוא

 טלי קמה 15 בגיל בתל-אביב. גדולה
ולהו לבית־הספר שלום אמרה אחד, בוקר
 אמנם היא בתל-אביב. דירה ושכרה ריה,

והק אבא, של האהובה הבת נשארה
 לבית־ההורים לשבוע אחת לבוא פידה

 אבל ללמוד, המשיכה גם היא בכפר־סבא,
 כבר היא 15 מגיל אכסטרני. בבית־ספר

צע על בעצמה המחליטה צעירה היתר,
 סיגנון־החיים את לעצמה קובעת דיה,

 עתיד איזה בדיוק ומחליטה שלה,
לה. יהיה

 טלי את לראות היה אפשר בימים
 לג׳אז. מבתי־הספר באחד קשה עובדת

 בבתי- לראותה היה אפשר אחרי־הצהריים
בהו ובערבים יומיות, בהצגות או קפה

 להיות ״רציתי הארץ. רחבי בכל פעות
 שזה אז ידעתי מחיר. בכל ג׳אז רקדנית

 הוא שלי שהעתיד ידעתי שלי. העתיד לא
 אז סוג. מאיזה ידעתי לא אבל במה,

צריכים כשהיו הכל. את לנסות החלטתי

 גרוזינית. הפכתי גרוזינית, ללהקה רקדנית
 רומני, לתיאטרון רקדנית צריכים כשהיו
רומניה.״ הייתי

גט
בירח־הדבש

 להאיר ההצלחה החלה כבר 16 גיל ף*
 של לתפקיד התקבלה היא פנים. לה ■—

 שלה הריקוד וגמישות בהצגת־ילדים, ליצן
 של והמימיקה המישחק כשרון עם יחד

האדו והשפתיים בלבן הצבועות הפנים
 אחר- גדולה. להצלחה אותה מות,'הפכו

 בביק- וזכתה פירסומת בסרט השתתפה כך
 הישראלית הקאריירה שיא טובות. קורות

 על- כשנבחרה היה ,16ה- בת הילדה של
 להיות פיק, צביקה גילה, בנות אליל ידי

תוכ את שקישטה הלהקה מבנות אחת
ניתו.

 למצוא היה אפשר ההופעות אחרי
ה בתי־המלון מול שפת־הים, על אותה

 היתה חצות אחרי תל־אביב. של גדולים
 טייפ לוקחת שימלת־מקסי, לובשת טלי
ועו גבינו־,־צהובה של כריכים ושני נייד
 שלה האמיתית הפרטית ההצגה את רכת

 היתד, ארוכות שעות במשך שפודהים. על
 לעיתים החוף, על לעיתים יחפה, רוקדת

המ שהיא מודה היא היום הגלים. בין
 את שיפתח והיפה העשיר לתייר תינה
ויבוא בה יתבונן שלו, חדר־המלון חלון

 לדעתה שולטת טלימיסטוס
 כולו העולם על

לה. המשועבדים שפוטים 500 כשלרגליה


