
ניקועצמי טצוייובחתבן ביותו השב הסנץ דנן
 ״שילז-פיבוט״,

 הסכינסובב
 בשלמות המחליק

 ומגלח פניך עור על
 זוית, מכל אותן
 יתרון עוד לך מציע
 :ובלעדי חשוב

 עצמי ניקוי מתקן
 על קלה לחיצה

 הלבן הכפתור
 כל את מסלקת

 הזיפים שיירי
 מבין והקצף

הלהבים
 לך מעניקים נקיים להבים רק

 זמן... לאורך מושלם גילוח
ל״שיק-פיבוט״. עבור בוא, אז

 שיקפיבוט-הסכינסובב
העצמי. הניקוי מתקן עם
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זמרת של פצצה
 )49 מעמוד (המשך

 גם אהבתי בזה. חזקה והייתי חשבונות
 במלון בני־אדם. עם המתמיד המגע את
 מאוד.״ נהניתי ומזה אקשן תמיד יש

 כקופאית, מה זמן שעבדה אחרי
 ולמנותה בדרגה להעלותה החליטו

 העבודה הקופאיות. על למנהלת
 מציבור רחוק במישרד, היתה החדשה

 נורא, בכיתי ״בהתחלה הלקוחות.
 ושם אנשים לראות רוצה שאני אמרתי

 לא פחדתי, גם קירות. ארבעה רק יש
 מכונת״חישוב. זה מה אפילו ידעתי

 לקחתי ברצינות, ללמוד התחלתי אבל
 בסוף לילה, כל ולמדתי חומר הביתה

 כל הבנתי בזה. מומחית נעשיתי
נקודה.״

 הפעם היתה המיקצועית ההסבה
 על הצטערה לא בלה אך מושלמת,

 נהניתי ״נורא המישחק. את שעזבה
 תפקידים לי היו תמיד מהתיאטרון,

 אהבתי לא אבל יופי. היה וזה ראשיים
 שכרוך מה כל ואת האווירה את

 מבוגרים היו כולם ראשית, בתיאטרון.
 צריכה היתי לילה וכל היידי, בתיאטרון

 אבל קשה. היה וזה אחר למקום לנסוע
 ויתרתי. לא זה ועל מאוד, אהבתי לשיר

 הייתי חלטורות, עושה הייתי קיץ כל
 שלמה.״ עונה בצפת או בנהריה מופיעה

 מעולם. לבלה חסרו לא מחזרים
 רצו כולם רציני. היה לא אחד ״אף אבל
רציתי ואני ובילויים, הרפתקות רק

 חתונה תערוך היא לחתונה, שנה
 את אגורה. היתה לא לרוברט מפוארת.

 בישראל, השיג טרם עורך־הדין רשיון
 _ עבודות מיני בכל עבד ובינתיים
 בלה ומחסנאי. כשומר מזדמנות
 ועשתה מחסכונותיה ניכר חלק הוציאה
 לבשה היא בסרטים. כמו חתונה

 והזמינה ארוכה לבנה כלולות שימלת
 החתונה תמונות אלבום אנשים, מאות
באנציקלופדיה. עבה שלה

 הרומגים
תו דודפים או

 את מצאה ובלה רב זמן עבר א ^
 האמינה לא היא בהריון. עצמה )

 היתה אבל ילד, עוד לה שיהיה
 בינתיים בתה. נולדה כאשר מאושרת.

 והביא רומניה בשילטונות רוברט נאבק
 וכך, הקודמים. מנישואיו בנו את משם
 לאשה מגרושה בלה הפכה שנה, תוך

 המשיכה היא גדולה. מישפחה בעלת
 כל את לפרנס כרי במלון, לעבוד

 קניות, ערכה כך על נוסף המישפחה.
 וטיפלה הדירה את ניקתה ׳בישלה,
בילדים.

 שיש להתרגל יכולתי לא ״בהתחלה
 לבדי חייתי שנים 12 בבית. אדם עוד

 לי מפריע מסתובב, מישהו ופתאום
אמרתי בטלוויזיה. מסתכלת אני כאשר

״שלום׳ באוניה כזמרת בלה
הראשון הבעל עם פגישה

 הייתי האחרונות בשנים לכן, להתחתן.
 הלילה. לכותונת ישר מהעבודה חוזרת
 תוכניות כל את בעל־פה ידעתי

 ויתרתי. לא הקלפים על רק הטלוויזיה.
 ידידות בחורות, של חבורה לנו היתה

 פעם כל רמי. יחד ששיחקנו ותיקות,
 אחרת, מישהי אצל משחקות היינו
 ומשקאות. כיבוד מכינה היתה והיא
 הבריחה היתה זו נהדר. מבלות היינו
 הייתי לא זה על מהמציאות. שלי

 את שהיכרתי אחרי גם לוותר, מוכנה
רוברט.״

 חברה כאשר הכירה, רוברט את
 לו שתעזור כרי אליה, אותו הביאה
 המלונאות. בשטח עבודה למצוא
 כלכלן, וגם מישפטן גם הוא ״רוברט

 לו היה חדש, עולה שהיה מכיוון אבל
 חשבה והחברה עבודה, למצוא קשה
 ראשון במבט לו. לעזור יכולה שאני

 נורא הוא אבל רושם. כל עשה לא הוא
 שהוא לי סיפרו אחר־כך ממני. התפעל

 אני הזאת האשה ואמר,עם לביתו חזר
מתחתן!׳״
 לא להתחתן, רצתה שכל־כך למרות
 ברצינות לרוברט בלה התייחסה
 עולים נגד הייתי ״תמיד בתחילה.
 מהחוג יצאתי רומנים. במיוחד חדשים,

 וחשבתי סבון, כזה לי נראה והוא הזה
 חדש עולה צריכה אני מה לעצמי,

 ״הוא הירפה. לא רוברט אבל מרומניה,״
 אתחתן ואני אותך אוהב ,אני לי: אמר

 שאני מה כל אותי, מכירה לא את איתך!
 שהוא לו אמרתי משיג,׳ אני רוצה

משוגע."
 עם המלון ליד לה מחכה החל רוברט

 לביתה, אותה מלווה עבודתה, סיום
 ולא הקלפים למסיבות אותה מלווה

 חודש אחרי לרגע. אפילו אותה עזב
התארסו. ימים

12 שחיכתה שאחרי החליטה בלה

 אותי, חונק שהוא בהתחלה לרוברט
 גם התרגלה בלה אבל כך,״ לי שקשה
מאושרת. והיתה בצוותא לחיים

 נשרפה השנה ינואר בחודש
 נלקחו היא,ובעלה בלה. של מכוניתה
 בלה את לעצור עמדו כאשר לחקירה.

 המכונית, את שרפה היא כי בחשד
 לעצור רצו ״הם באשמה. בעלה הודה

 הוא כי וידע רוברט, אמר הקטנה,״ את
 שנים ישב כבר הוא ממנה, יותר קשוח
 יעמוד והוא ברומניה, בבית־כלא רבות

—־ ישראלי. במעצר גם
 כי רוברט, הכחיש בבית־המישפט

 ומילכר המכונית את שהצית הוא
 שירותי־הביטחון כי טען הוא אותה.

 וכי אותו רודפים רומניה של הסמויים
 שלח בית״המישפט זאת. עשו אשר הם

 לחולי־ בבית־חולים להסתכלות אותו
 והוא לדין, לעמוד כשר נמצא הוא נפש.
למישפטו. מחכה

 להתמודד ועליה לבדה, נותרה בלה
 מימון ועם המישפחה פרנסת עם

 שהיא הכסף לרוברט. עורך־דין
 ״מכרתי זה. לכל הספיק לא מרוויחה

 הבשמים את שלי, התכשיטים כל את
 דברים וכמה מחוץ־לארץ שהבאתי
 מכרתי שלי המיטה את אפילו מהבית.

 וחיוך אמרה קרש״ על כעת ישנה ואני
פניה. על

 הילד את שולחת היא בבוקר
 הילדה את לוקחת לבית־הספר,

 בזמן לעבודה להגיע ומנסה למטפלת
 נוסעת היא הביקור בימי מכונית. בלי

 עם להתייעץ והולכת לבית־הכלא
 את המייצג פרלמוטר, רוני עורך־הדין,

 ■* כל־כך רציתי כאשר ״פעם, בעלה.
 כאשר וכעת לי, הלך לא פירסומת,

 רודפת היא ממנה, להתרחק ניסיתי
חייה. בלה.את סיכמה אחרי,״
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