
:29 גרפיקאי, בורוכוב, בועז |
 הרי פיל. מזבוב שעושים לי נראה

 למה אז לנורמה, כאן נהפך הרצח 1
 גיתית על דווקא הרבה כל־כך מדברים |

רוצחות. שתי עוד בסל־הכל וחווה?
1

מישרד־נסי־ מנהל שלו, רוברט
ישרה. אשה לא היא גיתית :43 .עות,

 שלה היד את להכניס לה נותן הייתי לא :
 הוציאה. היא מה לספור בלי שלי לכיס י

פיקחית. היא רצחה, באמת היא אם

אני :25 פאב, מנהל שטרק, אורי
 מול עומדת שגיתית זה את מעריך

נחמ מאוד אשה היא ובכלל, החוקרים.
יותר. נחמדה קינסקי נסטסיה רק דה,

 מאוד גיתית :24 סטודנטית, נגה,
 להזדהות לי גורמת לא פרובוקטיבית,

 אמינה. לא היא עליה. לרחם או איתה
 חושבת מרחמת, קצת אני חווה על

בריאה. לא אשה לעזרה, זקוקה שהיא

מחש בחברת עובדת פז, אליה
 שהיא מה את עשתה גיתית :27 בים,
 לא זה ואם לעשות, צריכה היתה

 זו החברה, של הנורמות עם מסתדר
 שהיא חושבת אני החברה. של בעיה

סקסית. יותר הרבה יערי אבל בסדר,

:16 תלמידה, בורנשטיין, רותי
 לא היא שרצחה? זו גיתית? זו מי

לר מסוגלת הייתי לא אני נורמאלית!
 אי־ אבל אוהבת, לא שאני בעל צוח

נורמאלית. לא יערי גם לדעת. אפשר

 מישרד־נסי־ בעל קלס, אמנון
 לא היא שלה, העבר לפי :55 עות,
 אי־ אבל טלית־שכולה־תכלת. בדיוק
 טוב שנראה מי כל היום לדעת, אפשר

שנר מי וכל מלוכלך, בעצם הוא
מלאך. ממש להיות יכול מלוכלך אה

לא :22 סטודנטית, סברינה,
 על וגם דבר, שום גיתית על שמעתי

 לומדת, אני כלום. שמעתי לא חווה
רוצחות. מיני כל בשביל זמן לי ואין

לי היה אם :27 פקידה, פמסון, יפה
 אולי אותו, שונאת והייתי עשיר בעל

 אני אבל אותו. רוצחת הייתי אני גם
 והעיתונים, רצחה, לא שגיתית חושבת

הפרשה. כל את מסלפים כהרגלם,

 ברור :42 גיזבר, חביב, אריאל
 וזה כסף, בשביל זה את עשתה שהיא

 אני הכל. על יענה לא שכסף מראה רק
 בגלל אותי תרצח שאשתי פוחד לא

כסף. לי שאין הפשוטה מהסיבה כסף,

 גיתית :30 בנק, פקידת אורנה,
 מיוחד. אופי עם מאוד חזקה אשר, היא
 מעמד מחזיקה היתה אחת כל לא

 רק המישטרה. של הקשות בחקירות
 מקובלת, לנורמה נהפך שרצח חבל

יוצאת־דופן. לא היא — הזה ובעניין

 של הפרשה :20 נהג, איבגי, חיים
 אבל מעניינת, יותר הרבה יערי חווה

ולשתי רעות, נשים לי נראות שתיהן
רוצחות־בדם־קר. של פרצופים יש הן

:80 בלבלן־פנסיונר, עמנואל,
 להרוג עלולה שאשה העובדה עצם

 לא מאוד דבר זה אכזרית, כל־כך בצורה
 חס־ בתקופה חיים אנחנו אבל נעים.

לעובדה. נהפכה והאכזריות רת־מצפון,

 יודע אני :23 ספר, בן־שושן, ינקה
 אין כי זכאית, תצא היא בסוף: יקרה מה

 בשום תודה לא והיא הוכחה שום להם
 להסתדר. יודעת ארסי, נחש היא דבר.

כזו. חברה רוצה הייתי לא שלי בחיים

 לשמי סלון בעלת שלן!, זמירה
 יצורים ברא הטבע :35 לות־כלה,

 וגיתית חווה באו ובריאים, תמימים
 עליהן לבזבז חבל היוצרות. את והפכו

מזעזע. ממש — עשו שהן מה מילים.

 גיתית אם :23 ספר, דהן, שימעון
 היא כי אותה, לתלות צריך אשמה,
 נותן הייתי לחווה איום! מעשה עשתה

 — אשמה היא אם כי מאסר־עולם, רק
ישראלית. לא תיירת, רצחה היא

 רוצה אני :28 פקיד, זגורסקי, זאב
 שבשביל לגיתית, וגם לחווה גם להגיד

 מדברים כבר ואם לרצוח. צריך לא כסף
נחמדה. יותר הרבה חווה אז שתיהן, על

 גיתית :20 פקידה, בן־משה, טל
 היא הנשי. למין השפלה היא איזראלוב

 קר בדם ורצחה מראש הכל תיכננה
 שיכול הכי״איום הדבר וזה כסף, בשביל
 הנשים כל עכשיו לאשה. לקרות
 יש אם נשים, שהן להתבייש צריכות
איזראלוב. גיתית כמו אחת ביניהן

 :18 לצבא, גיוס לפני יערי, אסף!
 שהיא כמו תמימה כל־כך לא גיתית
 וגם היא גם עצמה. את להציג מנסה
לד וקשה הצגות, הרבה עושות יערי
זה. מאחורי שמסתתרת האמת מהי עת

ל אשה יהלומן: ירושלמי,* רמי
 אם גברים. שמפילה אשה גיתית. עניין,

טובה! רוצחת היא — רוצחת היא
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