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ה הישראלים על ביקורת לטלי
 מפתח־ באים ״הם אותה. מבקרים
מבי ולא מכפר־סבא, או תיקווה

 ב־ אחר. דבר זה שניו־יורק נים
 מה בן־אדם כל עושה ניו־יורק

ה במסגרת זה אם רוצה, שהוא
 ש־ חושבת לא אני והמוסר. חוק

 רעים. אנשים הם שלי השפוטים
 כמו האלה מהדברים נהנים הם

 עם מלשכב נהנה אחר שבן־אדם
 לקולנוע. מללכת נהנה או בחורה

 שום לעשות אותם מכריחה לא אני
 הכל. את היוזמים הם להיפך, דבר,

 לא כמעט איתם, שוכבת לא אני
 הוא העניין כל בכלל. בהם נוגעת

ממני. רוצים מה אז מין, של לא
ו שיבוא שמי משוכנעת ״אני

 האווירה את יקבל בניו־יורק יחיה
שמותר ויבין העיר של הנכונה

י ק טד ד כ
ורכה קשה

 רוצה, שאני מה כאן לעשות לו
 מתפרנסת אני אותי. לבקר ואסור
 עכורה כל כמו עבודה זו מזה.

 את שמאשימים כמו זה אחרת.
 לארי בית־זונות. בעל שהוא לארי
 שעלה מכובד, איש־עסקים הוא
 ריטריט הפלאטוס של הרעיון על

 לפלאטוס בהצלחה. אותו וביצע
 מדינאים, חשובים. אנשים מגיעים
שג קולנוע, כוכבי בנקים, מנהלי
 במקום עושים שהם מה רירים.

 שהם זמן כל שלהם, עניינם זה
 ולא משתכרים לא משתוללים, לא

רו הם אם אבל בחורות. מטרידים
 והבחורה בחורה, עם לשכב צים

 רוצים והם איתם, לשכב רוצה
 עירומים, כשהם החיזור את לערוך
 במועדון, דווקא זו עם זה ולשכב

להם? להפריע למה
 ,19 בת רק שאני יודעת ״אני

 מ־ מבוגרת יותר הרבה אני אבל
 הבאה 19 בת ישראלית מחיילת
כש להיפך. בוקר. כל לקרייד,

 המפקד עם שוכבת חיילת אותה
 טוב יותר לה שיהיה כדי ־־ק שלה

ש חושבת ואני הצבאי, בשירות
 את עושות חיילות מאוד הרבה

החיי עם שוכב וכשהמפקד זה,
עקי או ישירה בצורה ולמנצל לת
 המפקד שהוא העובדה את פה

והר מוסרי פחות הרבה זה שלד״
 שאני מה מאשר חוקי פחות בה

 אצלי שלי. השפוטים עם עושה
 איתי, להיות אוהבים הם נהנים, הם

 על־ מוכנעים ולהיות איתי לדבר
 איתם. להיות נהנית אני גם ידי.
 מעניינים באנשים רק בוחרת אני

ש מדוע אז בעשירים. רק וכמובן
מת לא אני בארץ? אותי יבקרו
 אני עושה, שאני במה ביישת

 אני שבו במקום מתביישת לא
עצמי.״ עם שלמה אני גרה,
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