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 משהו לנו שישאר הצמה, את ״ביקשנו ברה.

 ארוך, שיער עם היתה היא תמיד למזכרת.
 כל אותו חפפה היא מבריק. היה הוא תמיד

אשה." שהיא לכולם להראות יום,
לא מתגלים צפוי, לא מוות מישהו כשמת

 גם הקרב. מותו על ידע כי הסימנים מותו חר
 סב־ כי פתאום מתברר סברייה של במיקרה

מספ האחיות שתי למוות. פניה כי ידעה רייה
 לסברייה האם פתחה הרביעי ביום כי רות

 מאוד רע שמשהו בקפה ראתה ״אמא בקפה.
 ועשתה הקפה את שפכה היא להיות. עומד

 התמונה. אותה את שוב קיבלה היא אחד. עוד
 יושבת אותה רואה שהיא לסברייה אמרה היא

 למישהו לעזור למעלה ועולה מקום באיזה
 חוט־חש־ ראתה אפילו אמא מתה. וכך בצרה,

 לפני התחננה ממש היא הצוואר. על כרוך מל
 מותה׳. ענתה,כולה סברייה שתיזהר. סברייה

התייחסה. לא בסוף. מתים כולם

 הווגיס איו תעלומה:
 צעיוה, נחווה

 קירו, כמאה חשוקות
 אלופת־ גס והיא

 באיגווו ■שואל
 טווק, סבו״ח רנשים?
 מתון־ אחת נוצחת
 בלידהגוכות, שבעת

 מישסות את שתקנ־ץ
 המישפחה תל־אביב

 לא שהיא תוניח עוד
זונה היתה

ת רי ם ש רו

למזכרת הצמה את גזרה המישפחה טורק: סברייה

 לדבר המישפחה, כל באנו, החמישי ״ביום
וחוש בקפה מאמינים אנחנו שתיזהר. איתה

 לסימנים ברצינות להתייחס שצריך בים
 כמו היא אבל איתה. ויכוח לנו היה כאלה.
 לפני עניין. וסגרה הנושא את העבירה תמיד

 ואמרה: מאיתנו אחד כל נישקה היא שנפרדנו
שלום׳.״ נפגש. לא .,יותר

 בצה־ בשבת למישפחה נודע המוות דבר
 של למיסעדה הגיעו שוטרים שני כאשר ריים,
 אחרי מיד הגופה. את לזהות לו וקראו האב

 התארגנו הנרצחות, כאחת סברייה שזוהתה
 ניאזה, האח של חברים בחורים, עשרות ביפו

הרוצח. את ולתפוס לנסות
 ה־ כל התחלנו, לנו, שנודע ״איך ניאזה:
וסכי גרזינים עם לצאת והחברים, מישפחה

 קשרים לנו יש הזה. הערבי את לחפש נים
 נמצא גם אנחנו אחד. כל מכירים אנחנו ביפו.
 בעצמי אני אותו, כשנמצא מבטיח, ואני אותו.
 קצת. יום כל אותו מענה קציצות. ממנו עושה
 מה־ אחד דם. נשאר דם מים. נהיה לא הדם

 אני או שלנו, הנקמה את יקח שלנו מישפחה
 מאסר־עולם.׳׳ שנשב אפילו שלי. אבא או

 ומבקש: מכוניתו מפתחות את מושיט האב
 שימצא מי לכל שלי המכונית את נותן ״אני

 אתנקם. ואני אותו, אמצא אני יודע, אני אותו.
ברו בנקמה רק אבל איננה. הילדה. לי הלכה

 ולא בתולה שמתה ידעו שכולם אחרי ורק צח
ארגע.׳׳ אני בסמים היתה

ממנה פחדו הגברים ידיים. מזרידה למטה: במכזן־כושר. סברייה
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