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העיר במרכז לשניים דירה
דיו□ £26 מ*

הנסיעות סוכני אצל והזמנות פרטים
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 הולדת? יום מילה? ברית מצווה? בת
מחיל? חשוב אורח

 היוקרתית, הסינית המסעדה הזהב, ברווז
 ללקוחותיה. חדש שירות לאחרונה מגישה

 איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן במסעדה
ומעודנת. אקסקלוסיבית באוירה

 וההפתעות. הקישיטים התפריט, לגבי
 מלוטש, מגע לאירוע להעניק כדי הכל,

הלקוחות לקהל מאה ומהודר מקורי

י ליוו• נערת הייתי—
 )21 מעמוד (המשך
 פחותת־ יותר הרגשתי יותר, שעבדתי

 את מאבדת שאני הרגשתי ערך.
 כל עבדתי שלא מכיוון שפיות־דעתי.

 מחצית את רק להחזיר הצלחתי יום,
 אמשיך שאם ידעתי אבל הסכום,

 להגיע בקלות אוכל הזאת, בעבודה
 לחולי־נפש. בבית־חולים לאישפוז
 בגלל בכלא, ישיבה שעדיפה הרגשתי

שיגעון. על חובות, אי־החזרת

 פחדה לא ,
מאיידס ^

 להפסיק החלטתי שבו יום ך*
 בערך, חודש לפני הזאת, בעבודה *■

 תוך בעיניי. חן שמצא בחור היכרתי
 לו סיפרתי ביחד. לגור עברנו קצר זמן
 שלי שהעבר אמר הוא שלי. העבר על
 מה לו חשוב אותו, מעניין כל־כך לא

 אקלע שמא דואג והוא בעתיד, אעשה
 הלא- לעיסוק ואחזור רומה למצב
הזה. מכובד
 עם יחסי־מין לקיים קשה לי היה
שייכ כי הראשונים, בימים שלי החבר

 לחובה במין שקשור מה כל את תי
 כסף. להרוויח כדי לעשותה שעליי

 סבלנות המון עם לאט־לאט, אבל
מהבעייה. השתחררתי מצירו,

 להביע דרך הוא בשבילי מין כיום,
לא מסתכלת כשאני עמוקים. רגשות

 חלום־ כמו נראה עליי שעבר מה חור,
בלהות.

 וכך אוסנת, לעצמי קראתי בעבודה
 הקליינטים. לפני עצמי את הצגתי גם
 מאשר ״אוסנת״ יותר שאני הרגשתי אז

 בצורת שלי, ההתנהגות בדרן מיכל,
החשיבה.

 המסעדה טל המיומן הצוות
ייעוץ העשיר מנסיונו יתרום

הזהב. ברווז של
 491873 להתקשר נא לפרטים

ו 9.00-24.00 ו, ו .00-15.00 בשעות
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בסקס: א״דס ומניעת
בבתולה. השתמש

בטלפון: ציתות ומניעת
.6וו1ו/יוווועו/נ במכשיר

ם אנו גם: מספקי
האזנות לגילוי שירות ★
שיחות להקלטת מכשירים ★
אוטומטיות מזכירות ★

בע״בז דוקטור רדיו
286444 טל׳ ,18 עליכם שלום ת״א,

תו
טרמפ
לחייל

ת טי ס רדיוני קו א
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
2 טלפון: 2 1 0 1 ב ,7 אבי תל־

 חושבים שלא נאדה הם ה״ת■ שאיתם הגבר□ ..מונית
 חובה ויגונו ומיטה■ ישו נננסנו לא עצמם... על וק

,,שקרים 500 לי נתן הוא המכונית מן כשירדנו זה... לפני
 הם שלעיתים האלה, הגברים למה

 מעוניינים חתיכים, אפילו נאים, די
נערת־ליווי? עם קשר, של כזה בסוג

 שיש היא האחת סיבות. כמה יש
 אוהבים שתלטנים, מאוד שהם גברים
 במיטה, אוהבים הם מה לבחורה להגיד

 לתת מוכנים לא אוהבים. לא הם מה
מעצמם.

מצ שמאור בחורים, זה שני סוג
 שעת־ עד עובדים בעבודתם, ליחים
 ואנרגיה זמן להם ואין מאוחרת, לילה
 לא הם בחורה. עם אמיתי קשר לפתח

 עם שבועות כמה לצאת מעוניינים
 למקומות־בילוי אותה להוציא בחורה,

למי איתם להיכנס תסכים שהיא עד
טה.

 מתירניות, בחורות הרבה אומנם יש
 בערב כבר למיטה להיכנס המוכנות
 בסוג מעוניינים לא הם אבל הראשון,

בחורות. של זה
 הרוצים נשואים, גברים הרבה גם יש
 המסוכסכים גברים יש חייהם. את לגוון

 במין, מעוניינים והם שלהם, החברה עם
מי בחברת להיראות רוצים לא אבל
אחרת. שהי

 הבחורות לכל לפנות רוצה אני
 של בעייה כרגע להן שיש והנשים,

 של לשון בכל מהן, ולבקש כסף,
של אחרות. דרכים שיחפשו בקשה,
 מישרד־ליווי, לשום יכנסו לא עולם

סקרנותן. את לספק כדי לא אפילו
אחר־ ללוות שעלול נורא, דבר זה

 עצם זמן. להרבה הבחורה את כך
 הצלחתי אני מכאיבה. כן על המחשבה

 שיידעו כדאי אבל בזמן, מזה לצאת
 מרגילה היא ממכרת. הזאת שהעבודה

 ולרמת־ פזרני לאורח־חיים האשה את
 לחיות המתרגלת לאשה, גבוהה. חיים

 אחר־כך קשה לחודש, דולר 5000מ־
 500 של ממשכורת לחיות להתרגל

לחודש. דולר
מיכל. של סיפורה כאן עד

 שלא מעדיפה היא המין בנושא
 לא האם השאלה על לפרטים. להיכנס

 מחלת- בכל או באיידס, לחלות פחדה
 ״בדרך־כלל עונה: היא אחרת, מין

היה זה באמצעי־מניעה. השתמשתי

להש מהגברים וביקשתי בארנק, איתי
 מיואשים, כאשר פחדתי. לא בזה. תמש

 שחושבים האחרון הדבר זה איידס
עליו.״

 פצע
כואב

 רציני קשר למיכל יש חודש זה
 10ב־ ממנה המבוגר גבר, עם

 שבו בלילה פגשה שבו בערך, שנים
 כנערת־ עבודתה את לעזוב החליטה

 שלושת על לי סולח ״הוא ליווי.
 אי־פעם יוכל בחיי," האלה השבועות

לי. מציק וזה לשכוח,
אותי מעריך שהוא חוששת ״אני

אותי ״לגמור
לאט־לאט...״

 כתבה שירים, הכותבת מיכל
 בנע־ עבודתה בתקופת אחדים

מהם: אחד זהו רת־ליווי.
 הבטחות פיזר הוא גם

 ביטוי ללא שחוזרות מאלה
 ביומו: כתבה היא ואז

גגדי, קשר ״קשרתי
חושבת, אני

 לאט.״ לאט אותי לגמור
 באמבט טבלה ואחר־כך

 בו שלפגי לשכוח וגיסתה
אהבה. מכרה
 לה ויצאה כן. גם כן, ואחרי

לדרכה
 וכואבת. בודדה
 וטריקו בג׳יגס נערות ושאש

 בקינאה. בה הסתכלו
 שרקו בחורים ושני

 מקל עם ישיש ואפילו
 ראשו. את סובב

ידע. לא אחד ואף

 לחיות רוצה אני לי. בז קצת פחות,
 טוב הוא אותו. אוהבת אני חיי. כל איתו
 נאה, — טוב נראה וגם מבין אליי,

גבוה.״
 שכדאי מיכל אמרה הראיון בתום
 מה ולשמוע שלה, החבר על גם לשוחח

 הוא שאולי אמרה היא עליה. חושב הוא
 סיפורה את מספרת שהיא על־כך יכעס

 בטלפון, אותו השיגה היא לעיתון.
 הוא והאם בסדר, זה אם אותו שאלה
להגיב. מוכן

 ״היה דבריו: הם ואלה הסכים, החבר
 של סיפורה את לשמוע עצוב נורא לי

 לה לעזור חייב שאני הרגשתי מיכל.
 אני שעזרתי. חושב ואני מזה, לצאת
 אחוז 100 אין הרי כי בטוח, כמעט

בחיים.״
 המום היה הוא אם השאלה על
 ולא. ״כן ענה: הוא הסיפור, לשמע

 פוגש אני קהל, עם שהיא •שלי, בעבודה
 היכרתי מזה, חוץ הסוגים. מכל אנשים
 די ובנסיבות לא־מקובלת בשעה אותה

מוזרות.
 נכנסה היא בלילה. 3ב־ היה ״זה
 ארבעה־כוכבים, של בית־מלון למלון,

 אותי שאלה מישהו, את מעניין זה אם
 לה אין כי בלובי, לשבת יכולה היא אם

 אמרתי כסף. בלי נשארה לישון, איפה
 עם ישבתי לשבת. יכולה שהיא לה

 הצטרפה והיא צעירה, אמריקאית
לשיחה. אלינו

 בלובי, לישון לה נתתי ״אחר־כך
 כורסאות. שתי על הפינות, באחת

 שלא כדי שלי, המעיל את לה השארתי
 את סיימתי בבוקר 6ב־ קר. לה יהיה

 — תורנות־לילה היתה זו — עבודתי
 לישון, הלכתי אני לדירתי. ונסענו

 שלה, החדשה לעבודה הלכה והיא
 חורש כבר במישרד. כאשת־מכירות

 לנו. וטוב יחד גרים בקשר, שאנחנו
 ממני קיבלה אפילו היא שעבר בשבוע

הדירה.״ מפתח את
 השבועות ששלושת אומרת מיכל

 כואב. פצע כמו היו כנערת־ליווי שלה
 הזמן, עם דבר, של שבסופו יודעת היא

 שהצלקת יודעת היא אבל יגליד, הפצע
לתמיד. תישאר
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