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 שלי התמונות את רואה שאני ף״
■ ^  חוטפת אני במודעות, או בעיתון //

דוג הגוף. בכל הנאה של פיתאומי זבנג
 למשהו, להתמכר כמו זה ולהצטלם מנות

 עדיין אני לשניהם לסמים. או לאהבה
לעילם.״ התמכרתי לא

 בת היתד, שווארץ (״ביאטריס״) ברכה
 מה כשהצהירה מאוד, מפורסמת אך ,22

ו האהבה הדוגמנות, הצילום, על דעתה
 שווארץ ברכה היתד, שעבר בשבוע הסמים.
 בלונדון הטחוב תא־המעצר מהיד מצהירה
 יכולה היתה היא בוודאי: אחרת הצהרה

 לאהבה גם לגמרי התמכרה היא איך לספר
 שנחשבה מי את שהביא מה לסמים, וגם

ה ואחת תל־אביב של למלכת־חיי־הלילה
 סורג מאחרי אל בארץ, היפות נשים

ובריח.
 הבלונדית הגיעה האחרון הרביעי ביום

קצ בטיסה היתרו לנמל־התעיפה היפהפיה
 בשדה־ ושבים העוברים מפאריס. רה

 שמבט הפהפיה, באשה התבוננו התעופה
 בשרשרת. ושעישנה מעורפל היה עיניה

 הבחינו האנגלים והשוטרים המוכסים גם
 דרכונה את שהציגה אחרי שלה. בעצבנות

התבקשה היא ,בדלפק־ביקורת־ד,גבולות

 המצאו. מקום על מגיעים שונים ודיווחים
כידידתו. ידועה בלונדון, שנעצרה ברכה,

 לחדר למקום שהוזעק שוטר עם לסור
סמוך.
— שווארץ ברכה של ששמה לשער יש

 ביאטריס בדרכונה, המופיע האחר שמד, או
של החשודים ברשימות היה — שימעוני

 העלו ואכן, הבריטית. מישטרת־הגבולות
 שלל ברכה של בכליה שחיפשו השוטרים

 של כמות בכליה מצאו הם לטענתם, רב.
 50ל־ בערכה השווה קוקאין, המסוכן הסם

ישראליות. לירות מיליון
 שום אצל מודיעיני יעד אינה ברכה

 במישטרת־ישראל. אולי מילבד מישטרה,
 של בקשה בעיקבות האינטרפול, אולם

 אחד את לעצור ביקש מישטרת־ישראל,
 עמום של הכפול הרצח פרשת מחשודי

אח (״גומאדי״) רחמים כהן, ועזר אוריון
מכו האחרונות שבשנים ידוע לכל רוני.

גם אלא לסמים רק לא שווארץ ברכה רה

 גומאדי, את לתפוס שרוצה ומי לגומאדי,
 ברכה דרך זאת לעשות לנסות יכול

שווארץ.

״לגביס
ה ברכה ק חו מ

ה הפעם היה לא בלונדון מעצר ך• מ בילתה שווארץ שברכה ראשונה • י
 חמש בשעה שנתיים, לפני סורגים. אחרי

ינו חודש מלילות אחד של בוקר לפנות
שברחוב בדירתה בלשים ארבו ,1978 אר

 לדירה הגיעה ברכה בתל-אביב. 1 לוריא
 בשורה אז שנחשד גומאדי, ידידה עם יחד
 ושולי פאר צבי עם יחד הונאה מעשי של

 תל-אביבית זוהר נערת היא אף הנני,
 הובאה היא שעות 48 כעבור מפורסמת.

 שוכנע לוויט ישי השופט לבית־המישפט.
 גם שהיה זיו, שימחה סניגורה, מטענות

ב אותה ושיחרר גומאדי של עורך־דינו
ערבות.
הת שברכה הראשונה הפעם זו היתה
 הרכילות בטורי ולא הפשע בטורי פרסמה

 גומאדי, לבין בינה הרומאן בעיתונות.
־־ כנופיית- מחברי כאחד ידוע היה אז שכבר
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