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1 1 1  התאסף לרקוד, התחילו שהשתיים לאחר דקות כשתי קשה. )יי 1
שלנו.׳• לנוף דומים ״הם השתיים: אמרו יפו של בתיה על אותן. ודרס שכמעט

 לסגנית, נבחרה והשנייה לולו,
אחריה. באה

סרטו פיני לכל נבחרו הן אחר־כך
 לאלביס נבחרו הן כך ואחר קטנים, נים

 מרלון אל שלו. בסרט לשחק פרסלי,
ל נסעו הן כן הגיעו, לא עוד הן ברנדו
מ לבנונים בשני שם והתאהבו לבנון,
 וחצי שנתיים שם היו הן צרפתי. מוצא
 הן כך אחר בקאזינו. הזמן כל ורקדו

 רוצות הן ומכאן לישראל, שתיהן באו
 שם ולהתחתן לאירופה, שתיהן, לנסוע,

חול המבוגרת אירופיים. גברים שני עם
 הצעירה וגם איטלקי, עם להתחתן מת

צעי היא כי איטלקי, עם להתחתן חולמת
יותר. רה

המצווה הישראלי

ותנשיק
הוואי

 על להתנפל מסוגלות בחורות עשר
 נלח־ ממש והן בעיניהן, חן שמוצא
 זה עם יחד אך הגברים, על ביניהן

כ כלבים. עם כמו איתם מתנהגות
 בשביל־ מת הוא תפקידו את גומר

סקס. רק ת צריכ
 הן סקס, על רק לא חיות

לעשות מוכנות והן האהבה

מלי, או ממי או הבכירה, האחות
 יותר. הבכירה היא כי ראשונה, נבחרה
היופי מלכת היתד, היא 1961 בשנת

כי אחריה, נבחרה הצעירה היואי. של
יופי מלכת היתד, היא יותר, צעירה היא
נסעה כך אחר .1962 בשנת הוואי של

 אחריה. נסעה והשנייה להונולולו, הראשונה
הונו־ של היופי למלכת נבחרה הראשונה

 הישראלי שהגבר חושבת מבוגרת ך*
ן  דבר ״זה הצעירה. גם גס־מח, הוא (

הגב ״הם אומרת, היא הישראלים,״ מזעזע,
 לא ישראלי גבר שישנם. איומים הכי רים

 לה אומר לא הוא בחורה, עם מדבר
 בעדינות, אליה מתייחם ולא יפים דברים

 לה: ואומר בשרוול אותה תופס הוא
,בואי׳.
 החוצפה את תופסת לא פשוט ״אני
 דבר, כל אצלי להשיג יכול גבר הזאת.

 בנימוס. יפה, להתנהג צריך הוא אבל
 מבקשים, לא הם מצווים, הגברים כאן
גב לא זו רוח שגסות מבינים לא הם

ריות.״
 לא היא אבל כך, חושבת הצעירה גם

צעירה. עוד היא כי אומרת,

ל־ לנסוע הוא האירופאיים של החלום
 הצוואר. על זרי־פרחיס וללבוש הוואי 11 י111\1
אירופי. עם ולהתחתן לאירופה מסוע הוואי: בנות ל1

 רוקדת, נערה כל בהוואי שלהן. גבר־ד,חלומות !ביל
.״13 בגיל כבר לרקוד התחלנו עצמנו

★ ★ ★ בזבגון אהבה 4ף
 התחילו הן שלוש־עשרה בגיל ביחד. דבר כל }ושות

למלמת־יופי. שתיהן נבחרו אחר־כך ביחד, וד

 שעה יום כל יושבות הן זאת בכל
פר זרי הישראלים לגברים ותופרות וחצי
 בשעה צווארם על אותם לתלות כדי חים,
 שייך זה הלחי. את להם מנשקות שהן

הוואי. של להווי
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פשוט ״זה יפים? כל־כן גופות מהוואי האחיות לשתי מדועובנגות בנות
וב חלב, ובערב בבוקר שותות ״אנחנו מסבירות, הן מאד,״

שונים.״ וירקות פירות בשר, הכוללת אחת, ארוחה רק אוכלות אנו הצהריים שעות
אהבה. וגם סקס גם האשה מחפשת בטאהיטי, כמו לא האחיות, מסבירות בהוואי,

 שלוש למלא מוכן היה הכללי, הרופא מאיר!ביץ, דוקטורלדוקט!ד דלק
 לשירות תמיד דוכה היה אילו למכוניתו, דלק ביום פעמים

 כאן.״ מקבל שאני לשירות בכלל דומה לא ״דה אמר, הוא נהדר,״ ״דה מהוואי. נשים של
הגבר. של צווארו על הוואי בנות מניחות אותם זרי־פרחיס השאר, בין כולל, השירות

שוטו על התקפה
זה?'

 למכונית רפורט ועשה בבת־ים עמד בת־ימי שוטר
 מה זה? ״מה בו. אסורה שהחנייה במקוס שחנתה

הפלא. את לראות חבריו את והזמין נרגע, לאחר־מכן זר־הפרחים. עליו כשנפל צעק,
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