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 אותה מקיפים לחדר נכנסת שהיא ך*
מתיי היא ה״שפוטים". שלה, העבדים

 שני הנעל. עקב על באצבע ומסמנת שבת
 את בלהיטות לנשק ומתחילים קופצים גברים
 בחוזקה בועטת היא לה, כשנמאס העקב.

 ה־ בהנאה. נאנח הוא המנשק. של בפרצופו
התחיל. רק מישחק
 אכזרי המישחק נעשה שמתקדמים, ככל

 הגברים אחד את בוחרת היא משפיל. יותר,
 היא ביטנו, על נשכב הוא להתפשט. לו ומורה

 אותו. להכות ומתחילה מיוחד שוט לוקחת
 יותר ״עוד. הגבר: מבקש צעקות־כאב תחת
 קולר־ וקושרת אחר לגבר עוברת היא חזק.״

 ומוליכה לקולר רצועה מחברת לצווארו, עור
 היא לפעם מפעם כלב. כמו בחדר הגבר את

 מחייך הוא אותו. וממריצה באחוריו בועטת
אירוטיות. אנחות ונאנח תענוג של חיוך

 הנפגשים הגברים מין. אין שלה במישחק
 בבית. להם יש זה את מין, מחפשים לא איתה

 סאדו־ אחרות. פנטזיות לממש מחפשים הם
ב מתרחשים כאלה מיפגשים מאזוכיסטיות.

במרכז־הארץ. דירה
 בשמה) להזדהות מסרבת (שכמובן היא
התחיל: הכל איך מספרת

 התחלתי כשרק אלים. מין פינטזתי ״תמיד
וביקשתי נאיבית הייתי המיניים קשריי את

רק מסנו יובל בישראל. סאדרמאנוכיזם
יש ורגליה. הנאנסת 1 וי י] ז או בחבלים קשר

יותר הרבה ] 1שששים אנשיו בישראל
רום שרית

 לי. להכאיב יחסים, קיימתי שאיתו מבן־הזוג,
 יילך לא זה רגיל שבאופן הבנתי מאוד מהר
 לחפש התחלתי ועזבו. נרתעו הגברים לי.

 מודעות לכמה עניתי בעיתונים. מודעות
 שהתעניינו אנשים של לפגישות והוזמנתי

יותר. אלים במין
 כאבים בו שיש למין קוראת לא ״אני

 מאוד היא הזאת ההגדרה סאדו־מאזוכיזם.
 גברים מאוד הרבה שיש גיליתי פתאום קשה.

 נהדר. גילוי היה זה כזה. ממין שנהנים ונשים
 מודעה לפרסם החלטתי שלב שהוא באיזה

כסף. מזה ולהרוויח בעיתון
 בשביל הכל לעשות מוכנה שהייתי לא ״זה

הפרטיות ההנאות את לשלב רציתי אבל כסף,

 אבל יאמינו, לא בטח כספיים. ברווחים שלי
 המי רוב פניות. של עשרות כמה קיבלתי
מכו משכילים. מאוד אנשים נשמעו טלפנים

 האלה שבמיפגשים ברור לי היה כאלה. בדים
 ולא שנותנת זו השליטה. להיות הולכת אני

 לא שאני לגמרי ברור גם לי היה מקבלת.
 הסוף עד ללכת רק יחסי־מין, לקיים מתכוונת

שמסביב. ה״כסאח״ עם
 אחד. גבר עם פעם כל נפגשתי ״בהתחלה

 שירעו פחדתי לא הביתה. אלי אותם הזמנתי
 מאוד אני לי. להציק ויבואו שלי הכתובת את

 לא־מפ־ ולגמרי עושה שאני מה עם שלמה
 לי, להציק יעזו לא אלי, שפונים הגברים חדת.

השליטה. אני שלי, ה״שפוטים" הם

 הגברים אחד ממגי ביקש הימים ״באחד
 מעניין, לי נשמע דווקא זה גבר. עוד לצרף

 קיבלתי פתאום מיוחד. מאוד היה באמת וזה
 בזה יש בשניים. שולטת אני הנה כזו, עוצמה
 הגבר אותו באמצעות מגרה. מאוד משהו

 למיפ־ להצטרף שרצו נוספים לגברים הגעתי
 ארבעה בין של קבוצה נוצרה שלי. גשים

 פעם בין אצלי נפגשים אנחנו גברים. לשישה
 250 גבר מכל לוקחת אני בשבוע. לפעמיים

 לי נראה זה שעתיים. של לפגישה שקלים
מדי. יקר לי נראה לא זה הוגן.

 מהמעמד הם איתם נפגשת שאני ״הגברים
 סניף־בנק. מנהל מהם אחד הגבוה. הכלכלי

 אותו ורואה הזה בסניף עוברת כשאני תמיד
הח עם הגבר את לראות אותי, משעשע זה

 שאני אוהב הוא מה ולדעת והרצינות ליפה
מושפל. להיות אוהב הוא איך לו, עושה

 אז יופי, נפשית. בעייה לי שיש ״אומרים
מה?" אז לי, יש

כמו
אטבי־כביסה

 אלה ״סאדו״. לזה קוראים שבעניין לה ^
 שלך השכנים להיות יכולים שבעניין

מנהל גם להיות יכול וזה הסמוכה, מהדירה
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