
 שר ב א 3 ה
 הוא שמוריק

ם אחד  מוני
 נפגשות שבהם

 הזוים א״דות
ארמניקים עם

 דולר 50ב־ גם שיוצאות בחורות
בפחות. ואפילו
 להסתדר ורוצה כסף אוהבת אני

 להוריי לתת בלי עצמי, בכוחות
 הוריי עושה. אני מה דין־וחשבון

 י! מבינים הם בי. חושדים באמת
 ידעו לא הם איתי. קורה שמשהו

 לפני ורק חיה, אני איך קודם
ה את כשקניתי חודשים, שלושה
 הם ,82 לנציה מדגם שלי מכונית
 שזוהי להם אמרתי מאוד. התפלאו

 הם אבל אמריקאי, מחבר מתנה
הזה. הלוקש את אכלו לא לבטח
 במה מתביישת לא בעצם אני
ש בדרך הולכת אני עושה. שאני

כ יותר שזה חושבת אני בחרתי.
 עם לצאת מאשר נחמד ויותר דאי
 * ה־ כל הראש את שמבלבל גבר

ל איתו נכנסת אני ובסוף ערב,
נהנית. לא גם ולפעמים מיטה
 לאף להתקשר אוהבת לא אני
 זה, ולפני בצבא כשהייתי גם אחד.

לי. שנראו הגברים את לי בחרתי
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 גבוהה נערה היא אביב ורנה ^
■  וחיוך שופע חזה בעל ושזופה, י

 בפאב בבוקר, 3 בשעה מיסתורי.
 ממקומה, קמה היא שמוליק, של

 התמחתה אופנתי, בבגד־חוף לבושה
 להבלטה, הראוי כל את והבליטה

 טרף אחרי תרה ותיקה ציידת וכמו
הסתו אביב, אורנה לילה. לאותו

ו השולחנות בין דקות כמה בבת
חיי שלושה ליד התיישבה לבסוף

בסיני. הרב־מדינתי הכוח מן לים
ש שהיה בזה דווקא בחרה היא

 שיזמין וביקשה מחבריו, יותר תוי
סמירנוף. וודקה של כוסית לה

 את נטשה בערך דקות 10 אחרי
אמ בחברת לשבת עברה החייל,
שמנמן. ריקאי
נוספת. כוסית הזמינה היא

ופניתי סמוך, בשולחן התיישבתי

מו תהיה אם אותה שאלתי אליה.
בהתח הסתייגה היא לדבר. כנה
 לב. בגילוי דיברה לבסוף אך לה,

:אורנה לי סיפרה
 את כשגמרתי .22 בת היום אני

ת בחברה לעבוד התחלתי הצבאי
 רע. לא הרווחתי גדולה. עשייתית

 וגרתי הוריי של הבית את עזבתי
חברה. עוד עם שכורה בדירה

ב בחובה הייתי חודש כל בסוף
 הם אמידים. אנשים הם הוריי בנק.
 יותר שאלו אבל לפעמים, לי עזרו
 שאמשיך רצה אבי שאלות. מדי

חש אני גם באוניברסיטה. ללמוד
 כימיה, ביולוגיה, לימודים, על בתי

 משהו רפואה, מתמטיקה, פיסיקה,
 הסתדר לא זה אבל הזה. מהשטח

הזמן. עם לי
ח־ אותי הזמינה אחד שישי ביום

״; [״וות־עוו1 קידוש רב/■,!״״1״,
 אינה כדבריה אך שנים, ׳ארבע לפני דתית הפכה נלי תנ״ך. ספר בידה

בבר. ועובדת בניירות־ערך משקיעה היא כספה את ״פנאטית״,

 יפה־ ,יהלומי תמרלחרל נסיעות
ממיש־ תימניה פיה

 שלימד צרפתי אמרגן על־ידי נתגלתה מסורתית, פחה
חיות, חובבת היא תמר אפריקאי. בנוסח לרקוד אותה

 נחש עס ובאירופה בישראל במועדוניילילה והופיעה
 היא אליה. המתלווה כלב לה יש ועכשיו ענק, פיתון

 בה שיתאהבו גברים בבארים ומחפשת :טיולים, אוהבת
ממילאנו. חזרה היא עתה זה בחו״ל. טיול לה ויציעו

 בילינו בנתניה. לבית־מלון ברה
ש או״ם קצין שם ופגשתי יפה,

 הסביר הוא איתו. לבלות לי הציע
 חתיך היה הוא מזה. אפסיד שלא לי

ח קבוע. חבר היה לא ממילא ולי
להפסיד? לי יש מה שבתי:

 איתו ושכבתי שלו לחדר נכנסתי
 וחצי שעתיים שם הייתי פעמיים.

 לי נתן הוא ללכת, כשרציתי בערך.
 בתל פגישה איתי וקבע דולר 150

ל המשכתי יומיים. כעבור אביב
ו בשבוע, פעמיים איתו התראות

דולר. 150 לי נתן הוא פעם בכל
יו שבו לבר, יצאנו אחת פעם
מה ואנשים או״מניקים עוד שבים

שהגב איך ראיתי הרב־לאומי. כוח
 שאוכל והבנתי עליי, נדלקים רים

 עוד שם היו כסף. גם מהם להוציא
פ די לי נראו הן אמנם, בחורות.

לת באו בטח הן אך רימיטיביות,
גברים. שם פוס

מ נסע שלי האו״מניק בקיצור,
באו לעבוד המשכתי ואני כאן,
ב שגה לפני היה זה חברה. תה

 אלפים שמונת אז הרווחתי ערך.
 להסתובב התחלתי בחודש. שקלים

 שלי, הידיד דרך שהכרתי במקומות
לפ אחד תופסת הייתי ערב ובכל
מ פחות לא קיבלתי ותמיד חות,
שיש יודעת, אני אבל דולר. סס!
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 את להמיר החליטה מימחרית, בחברה מזכירה שהיתה אורנה, או״ס. חייל
חדשה. לנציה מכונית לעצמה קנתה היא יותר. מכניס במשהו עבודתה
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