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מעביניםסם... חיים שעושה המשקה

כן!!!
תואר על המתמודדות גם
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 המשקה את שותות

העולם את שמטריף
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אואזיס — ר״ג
פילם פורום

דיירים פילים יאנג ברט דארנינג צ׳רלס
(רוקי) והעוה׳ז)

מאכט סטיבן
(המהגרים)

ארצית כבורה
ארמון — חיפה חן — ת״א

גוס׳ט לו
(שורשים)

ווד ג׳יימם
'(שואה)

במדינה
 )48 מעמוד (המשך

 היה לא מרותק. היה המישפט
הס כך על שיגרתי, אונס תיק זה

 ובית־המיש־ ההגנה התביעה, כימו
פט.

 בן הוא פרינברג יוסף הנאשם
 ב־ נגר העמידה, בגיל אדם .57

 הוא סלילי. עבר ללא מיקצועו,
הרוו חיי בוגרת. לבת ואב גרוש
 חיפש והוא עליו, קשים היו קות

 בדרך זאת עשה הוא עזר־כנגדו.
 בני אנשים על והמקובלת הרגילה

 לדיסקוטקים הלך לא הוא גילו.
 עם התחיל ולא חתיכות להכיר
 בני בין הפיץ הוא ברחוב. נערות

 הוא כי השמועה את מישפחתו
 יעזרו שהם וקיווה אשה, מחפש

מתאימה. מישהי למצוא לו
אחת בבית הכיר כחודשיים לפני

אורן פרקליט
? הבתולה באה מה בשביל

ילי ,47 בת אשה מישפחתו מבנות
 חופשי. מיקצוע בעלת רוסיה, דת

 יצאו והם לשניים נראה הינוידוך
אחדות. פעמים יחד

 כך ואחר ביחד, לים הלכו הם
 לדירתו. האשד. את יוסף הזמין

להת מעוניין שהוא לה סיפר הוא
 ביתו את תראה שהיא וכדאי חתן,

עבורה. מתאים זה אם ותחליט
הת האשה הביתה, חזרו השניים

 מהאמבטיה יצאה וכאשר קלחה
 אותה. ולגפף ללטף הגבר ניסה
ו התעקש לא והוא התנגדה היא
לביתה. ללכת לה נתן

 וקבעו להיפגש המשיכו השניים
 בתל- בתחנה־המרכזית פגישה
 ילכו ששוב חשבה האשד, אביב.

 אותה שיכנע הגבר אולם לים,
הלי את שם ולבלות לביתו לבוא

הסכימה. היא לה.
הת הפעם הבוקר. אור עד
הת היא נשוי. כזוג כמעט נהגו

 לראות שכנות באו וכאשר קלחה׳
להכי יוסף אותה הזמין טלוויזיה

 המקלחת מתוך לחשה היא אך רן•
לדב איש. להכיר מעוניינת שאינה

 את אלה מילים עודדו הסניגור רי
 רוצה שהיא הבין והוא הגבר,

איתו. להתייחד
 אכלו מהמקלחת יצאה כאשר

 כמו בטלוויזיה, וצפו ארוחת־ערב
 אחר התחילו הצרות ותיק. זוג
 להפשיט וניסה לה נשק הגבר כך.
 אך התנגדה היא שילמתה. את

למ בכוח. מעליה אותה קרע הוא
 אותה משך להתנגד שהמשיכה רות

תח את מעליה קרע השינה, לחדר
התנג על התגבר וחזיתה, תוניה
 קטטה כדי תוך אתה. ושכב דותה
 בכל לדבריה, הגבר, אותה היכה
המי המגע אחרי גם גופה. חלקי

ב איתו לשכב האשה המשיכה ני•
כ הבוקר. אור עד הזוגית מיטה
 אותה, אנס שחר עם התעורר אשר

בשנית. הגבר לדבריה,־
השכ בבוקר. פרצה השערוריה

ה מן נחרדו המשותף בבית נים
וראו . מהמיסדרון שעלו צעקות

ם ל עו ה ה 2237 הז


