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ת מסיבה בנל נבוד אורחת בניריוינן, הדירה ח״ שד המהוגנ
 אז אבל רחוק. רחוק איתו, אותה לקחת

 ״הארץ היה: לומר הסכימה שהיא מה כל
 לא אבל גדול, העולם עלי. קטנה הזו

 את אכבוש אני בשבילי. גדול מספיק
ועשירה.״ מפורסמת אהיה העולם,

 היה זה מסוג אימרות שומע שיהיה מי
ש פתיה צעירה ״עוד לעצמו, מגחך
 אותה ופינקו אליה מתוקים היו החיים
 אלה טלי, של האמיתיים ידידיה מדי״.

 כי אם לה, האמינו היטב אותה שהכירו
 כדי תגיע להיכן עד שיערו שלא בוודאי
העולם. את לכבוש

 של הכיבושים תוכניות את קטע צה״ל
 השקיע אביה בעוד אך אותה. וגייס טלי

 טלי, החליטה במדים, מחייו רבות שנים
בש לא זה שהצבא אחדים שבועות כעבור
 בכל מהצבא לצאת מוכרחה ״הייתי בילה.
היום. מספרת היא דרך,״
 משום אם דתיה, שהיא הצהירה לא טלי
 ייתכן שלא משום ואם לשקר אוהבת שאינה
תהיה המפורסם של שבתו
 לה היה ונישאה. קמה פשוט היא דתיה.

 לאחת בן נייזר, משה חבר, תקופה באותה
 העוסקת בתל-אביב, העשירות המישפחות

שלו וכעבור לו, נישאה טלי דגים. בשיווק
בש לא הם שהנישואין החליטה ימים שה

 תעודת כבר היתד, בעיקר.כשבידה בילה,
 בדיוק הבין לא הצעיר החתן מהצבא. פטור

שנערך בירח־הדבש כשעוד איתו, קורה מה

בשבת! ינזיס שלושה
 ענק שכר טלי מקבלת

ותפגע. תעליב הוראות, שתיתן כדי רק

 הכלה לו הודיעה בתל-אביב הילטון במלון
גט. שהיא.רוצה

 על מישפטי מאבק חודשי כמה אחרי
 את טלי קיבלה המשותף, הרכוש חלוקת

 חודשים לאירופה. ונסעה המייוחל הגט
 שהיה אתר־תיירות בכל ביקרה היא רבים.

מחז לה היו רב, כסף לה היה המפה. על
 את באירופה. נהדרת הרגישה וטלי רים,

 יצאה שממנו כבסיס קבעה היא לונדון
שלה. הרבים לטיולים

 מקום
אלגנטי

ד ,ף ח הימים א שיחת קיבלה היא ,
 נפגשו לא הם נעורים. מידיד טלפון —■

 בינתיים התגלגל ידיד ואותו שנים כמה
 אליו לבוא טלי את הזמין הוא לניו־יורק.

 הארץ רק לא כי החליטה טלי לביקור.
 על ועלתה אירופה, גם אלא עליה, קטנה

ל שקרה מה לניו-יורק. הראשון המטוס
 משותף, בילוי אחרי לידיד. גם קרה בעל,

בש טוב מספיק לא שהוא טלי החליטה
 מסבירה כשהיא ממנו, נפרדה והיא בילה,

 פנים לשתי משתמעת שאינה בצורה לו
יותר. אליה להתקשר מה לו שאין

 על־ הוזמנה היא כך אחר אחדים ימים
 בניו־ המתגורר שלה, מישפחה קרוב ידי

המפור למועדון־הלילה עימו לצאת יורק,
 ה- ריטריט. הפלאטוס בעולם, ביותר סם

 ההמוניות האורגיות בשל ידוע פלאטוס
מס ונשים גברים לילה. מדי בו הנערכות

 לגמרי, ערומים כשהם במועדון תובבים
 וזו זה עם זה זו, עם זה יחסי־מין מקיימים

 כשלא דעתם, על שעולה שניה בכל זו עם
 ה־ החדרים 30מ־ לאחד פונים הם תמיד

 הגדול, האורגיות לחדר או לכך מייועדים
 ריצפת על הכיסאות, בין זאת עושים אלא

האוכל. שולחנות ליד הריקודים,
 שעליהם ברזל, חוקי כמה יש למועדון

 לזוגות. רק מותרת הכניסה לעבור. אין
 רשאים אינם בודות נשים או בודים גברים

 רשאים שנכנסים הזוגות למועדון. להיכנס
מתפש הזוג בני שני אם רק להתפשט,

 הזוג בת אם להתפשט לגבר אסור טים.
להת אסור ולאשר, מתפשטת, אינה שלו
 אולם לבוש. נשאר שלה הזוג בן אם פשט
מותר. הכל שמתפשטים, אחרי

 הפלאטוס תיאור את לקבל אין אולם
ביו אלגנטי המקום בלתי־נכונה. בצורה

 בין ביותר, הנבחר מהקהל הם אורחיו תר,
 ביניהם תיירים, אם ובין אמריקאים אם

 בין ניו־יורק. את הפוקדים רבים, ישראלים
 זרמי שבה זוסוקי לבריכת בריכת־שחיה

 הכל בו עשיר מיזנון בין חמים, עיסוי
 את המוכר ובוטיק הכרטיס, במחיר חופשי,

 סמל עם והתחתונים המגבות החלוקים,
 כיסאות נוחים, מזרונים שרועים המועדון,

ושולחנות.
 היא כאן טלי. מסתובבת אלה כל בין

ה עדין, בחלוק לבושה היא אחרת. טלי
 והמקשים השחורים הבגדים את מחליף

 ב־ חלק לוקחת ואינה האס־אנד־אם. של
 כנועה,* ארשת פניה על הכללית. חינגה

בעי עבר, לכל מחייכת והיא חתלתולית,
 ובעל שלה החבר לארי, של לעברו קר

המי גדל הגבר לווינסון, לארי המועדון.
 גבי על היטב, הגזורה חליפה לבוש דות,

 טבעות ידיו אצבעות ועל רועשת, חולצה
 ויחד לארי של רק היא טלי כאן זהב.
 לכל מבטים לשלוח מקפידה היא עימו
 יהיה במועדון שהכל לשמור כדי עבר,

כשורה.
 מכובדת צודה

להתפרנס
 וטלי לארי הולכים ילוי,

המו של השנייה בקומה שלהם, לדירה
 טוב. בכל הדירה את צייד לארי עדון.
 או שבועונים מתוך ממש לקוחה ״היא
 עוד* הם טלי. מספרת סרטים,״ מתוך

 המישחק שח־מת, קלה שער, משחקים
 הולכים כך ואחר שניהם, על האהוב
לישון.

בו קוראת שהיא במה מתעוררת כשטלי

 שקט הכל — אחרי־הצהריים בשעות — קר
 היא מיטתה, שליד באינטרקום, סביבה.
ל המובאים וארוחת־בוקר, קפה מזמינה

 אחר המועדון. מעובדי אחד על־ידי חדר
 הריקה לבריכת־השחיה יורדת היא כך

 לא אך ארוכה, שעה בה ומתרחצת מאדם,
הגון. עיסוי עוברת שהיא לפני

 ל- הגיעה ,19ה־ בת הנערה ברק, טלי
ב הכל לי יש לי. ״טוב חייה: פיסגת

 שלי ההורים מגיעים חודשיים בעוד חיים.
 מערכת להם אשכור אני בניו־יורק. לביקור
 ניו־יורק, את להם ואראה בהילטון חדרים

 בטוחה אני להראות. יכולה אני שרק כפי
 ׳נהדר, אדם הוא לארי, את יאהבו שהם
 זה האס־אנד-אם של שהעניין יבינו וגם
 מכובדת צורה אלא זנות, של עניין לא

להתפרנס.״
)60 בעמוד (המשך

 אביה, בית את עזבה היא 15 בת טלי שהיתה עודחונש״ה להיות
היא חופשיה. להיות כדי הבכיר, הצבא קצין

מפורסמת, וגם חופשיה גס היא טלי היום לבד. ולרקוד לים בלילה ללכת אז אהבה
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