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וסחורה יעקובי סוחר־מין
הזמן. עם בר1ע זה להסתכל. מסונל הייתי לא ט1,פש

בש הראשונה הפעם שזו אומרים תמיד
בילם.

— לי אמר אחד. סרט לו ״הראיתי
 לי אמר אחד, עוד לו הראיתי רוצה. לא
 בו שראו סרט שמתי בסוף רוצה. לא —
 של באברי־מין מחטים תוקעים איך

 השני, על אחד מחרבנים ואיך אנשים,
לגמרי. אחר בן־אדם נעשה הוא ופתאום

סטנדרטי מין
!כבלים הלקאות מזה, חוץ

 כבר אני מאז בעיניים. אש איזו לו היתה
לו." לתת מה יודע

 התמול♦
השחור

 נמצי החדר של האחורי חלקו ף*
 בך את המחליפים המכשירים אים

מוקדם. מישחק שמהווים או הזוג
הפו המוצר ונשארו היו ויבראטורים

 היו פעם מחירם. למרות ביותר, פולרי
 הם האחרונות בשנים מחתרתי, משהו

וסט־ רות הד״ר בריש־גלי. מוזכרים

בני ואהבה מין בסיפרה המליצה היימר
 בויברא־ להשתמש קרות לנשים שואין
טור.

 עניין. ולכל סוג מכל ויברטאורים
 כבוד, אחר לו, ניצב הפירמידה בראש
 המיקצועי בז׳רגון או השחור, החתול
 ל־ מחובר כשהוא אורגזמה״. ״מאלץ
 החתול לו רוטט סוללות, של רב מיספר

 בנרתיק אחת זרועותיו, בשתי בעליצות
 מהממת ״בפעולה יעקובי, כדברי ואחת,

לג יכולות שלא נשים יש הדגדגן. על
 של מיכתב והראה אמר, בלעדיו," מור

 על מקרב־לב לו המודה ,40 בת אשה
 החתול עם לה שערך הקרובה ההיכרות

 200 אגב, עולה, החביב המאלץ השובב.
ש״ח.

אצ הופך שהוויבראטור נשים, ״יש
עם שבאה מישהי לי יש לאובססיה. לן

מתביי לא גרושות, שתיהן שלה, חברה
 לצחוק והתחילו באו אחד. מאף שות

 ויב־ קנתה היא החנות. את לי ולהפוך
 התאהבה וכל־כך פינגווין, בשם ראטור

 שלושה שניים. עוד שהזמינה עד בו
 צריכה. היא הסוג מאותו ויבראטורים

אנשים!״ תבין לך
 בורים: הסחורה, מכירת דרך ועל
 אלי באים יותר, מבוגר שאני ״מכיוון

 יותר. הזקנים בעיקר אנשים, הרבה
 בעיות־זיקפה, בדרך־כלל, יש, לזקנים

לעשות. מה אותי שואלים והם
שהצי הזאת, החדשה המשאבה ״יש

 סביב ואקום יוצרת היא בטלוויזיה. גו
 טבעת״גומי, עליו מלבישים אז האיבר.

 ונשמרת פנימה, הדם חזרת את המונעת
 שה־ ,משוכנעים זקנים הרבה הזיקפה.

נעורי־ את גם תחדש המחודשת זיקפה

♦כסף.
הרבה להשקיע מוכנים והם מקדם, הם

 תשובה
שיגעון לבל

לשיג להתרגל ״צריך עקובי: ^
 אנשים. של עונות

כשהקמ וחצי, שנה לפני ״בהתחלה,
 איכס שלהגיד הכנתי לא החנות, את תי

 זה סאדו לראות שרוצה לקוח לפני
 בווידיאו, ביזאר לראות ביקשו טיפשי.

 להסתכל. מסוגל הייתי לא פשוט ואני
מתרגלים. הזמן עם אבל

 ידעתי, לא מעולם לדוגמה, ״אני,
 אשה לדפוק המתים גברים שיש

 מאוד בדרן שהוא לקוח, לי יש בהריון.
הרא מהשורה איש־טלוויזיה מפורסם,

האלה. הסרטים את לוקח שתמיד שונה,

סר ל־סססז קרוב בקטלוג לנו ״יש
 לכל תשובה למצוא אפשר שבהם טים,

שיגעון.״
 שיש נראה לוויבראטורים: בחזרה

 היפה, המין את המענגים לאלה עדיפות
במיו בדקים וכלה בסטנדרטיים החל
 אנאלית. לחדירה הבנויים חד,

ורצוף מתמשך תענוג שרוצה למי

״קלה״ פורנוגראפית חוברת
יותר שלים החריגים

 ה־ את יעקובי יציע היום, כל לאורך
 הסיניות. ביצי־התאווה — ״וואו־וואו״

 פינג־ מכדורי קטנים מעט כדורים, שני
 המוחדרים חזק, בחוט ומחוברים פונג

 , שהיא כך, בנוייה המערכת לנרתיק.
 האשה של צעד כל בעיקבות תרטוט

תענוג. לה לגרום אמורה והיא

 לא אבל מקופחים, אמנם הגברים
 הראשון.• דמויי־חי. שלושה יש לגמרי.

 120 של סימלי בסכום נקבי, איבר־מין
̂  מתחיל זה והופ, לתקע מחברים שקלים.
 ■ הפי אם יעקובי את כששואלים לרטוט.
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בחנות־מין אנאלי מין של חוברת
הסונים מכל חיבראטורים סשהה־זיקפה מאלץ־אורנזמה. ונם


