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 החוזי־ מהאף. יצאו ליל־שכת סיכות ^

 לא כבוי הנשים החתיכות. אותן כות
 ההנאות שלא. בטח הבעלים הנשים. אותן

 משעמם. המין מסובכות נעשו הפשוטות
 ויסקי־ וכמה מבחיל. הוא שיעמום מרוב
 כבד עם אחת לבטן לשפוך אפשר סודה

הרוס?
 המשחקת הישראלית, החברה החליטה לכן
 להכניס בקיץ, סקי־מים ועושה בחורף גולף
למסיבות. רוחני תוכן קצת

למשל. פורנוגראפיים, סרטים
 הישר החברה של האחרון צו־השעד זהו
גיל אתמול רק הקידמה. אל הצועדת אלית

 דיפלומאטים, טייסים, האבא, של בנים שגים,
 המחפשים מפלגתיים עסקנים אינטלקטואלים.

 השיג־ על פיצוי המוקרנות בסצינות־האהבה
במפלגה. השוררת אה

★ ★ ★
אכוד לערב עיסוק

יהל.* אברהם הצעיר עורך־הדין ידידו, עם יחד רז, נחום

 ),1426 הזה (העולם כן על סיפרה המרחלת שרחל אחרי *
בגילו הסביר לא אך במסיבה, השתתף שרק לו לאשר רז ביקש

לו. ניתן זה אישור בה. שהוצגו הפורנוגראפיים הסרטים את פין

 תרבותי בערב
 אורכו סרטים.
 סרט לכל דקות.

 מכוערת בחורה
בסרטים הבחורות

 ע׳ עד רואים כזה
 -10 סרט כל של
וזוויות עלילה יש

 ביער. לתומה צועדת
הבחו מכוערות. האלה

כשז שיטה ***
נ בבית בה } (

למסי־ כרגיל הולכים פשוטה.
 ערב להיות יכול זה פרטי.

 ערב כל אבוד. ערב או פסה ערב שבת,
לעבודה. הולכים לא שלמחרת

 חשות משתו קורה בלילה בשתים־עשרה
ה את מסדרים החשמל. את מכבים נורא.

בחעדון
ב והספות הבורסות כיסאות,
בקול כמו מקבילות, שורות

 בין ממול, הקיר על נוע.
 ואורי־ רנואר של רפרודוקציה

 עוב־ מוקרנות בזם, של גינאל
המוג המופלאות, דות־החיים

יצא־ של ראייתן מזווית שות

הרע הסרט
יו אינה היא היום וכבר הוויסקי, את תה .

 תגלה עוד היא מהר אותו. שותים איך דעת
 בחנויות מוזהבים שוטים ימכרו השוט. את

תע ערבי־שבת ובמסיבות לשוטים, מיוחדות
ה אצל כמו לירות. חמש הצלפה כל לה

הנאורים. עמית
 סרטיב לראות החברה הולכת בינתיים

 טובה. חברה חברה. סתם לא פורנוגראפיים.
 לא גדולים. בורגנים זעירים. בורגנים לא

 רופאים, לבנים, צווארונים שחורים. פועלים
משג־ סוחרים בכירים, תעשיינים עורכי־דין,

הסק ואיטלקיות. יפאניות צרפתיות, ניות
ישראליות. כבר לראות מצפים רנים

 — ומשונים שונים מסוגים הם לסרטים
מי בסטיות המשופעים בסרטי־מישגל, החל
 החודרים ״נועזים״, בסרטונים וכלה ניות,

 סטריפ״טיז מועדוני של מאחורי־הקלעים אל
ותצוגות־עירום.

ב מוצגים האחרון הסוג מן סרטים
 למשל, הוצגו, הם שונות. חברתיות מסיבות
הש בה הדיזנגופית, הבוהימה של במסיבה

בן־גוריון, דויד של וצילו עסקן־מפא״-־ תתף
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