
 בונד מג׳יימם משהו זאת בכל בו נדבק כי
 מישהו אבל לרקוד, אותי הזמין הוא הנפלא.

 הקהל, בגלל זה, את לעשות לא לו יעץ
 (תהיה טייס׳ אנאדר האב של ,וזי אמר: והוא

אחרת). הזדמנות לנו
 יפה הכי השימלה את לכבודו ״לבשתי

 לבש הוא שחורה. שמלת־ערב־מיני שלי,
 גופו על היטב תפור שהיה מקטורן־ספורט,

 ללחי־ אפילו בידו, מחזיקים כאשר החסון.
 כש־ חשמלי. זרם כעין עובר רגילה, צת־יד
 במיקרה, לשולחן, מתחת בברך, ברך נגענו

 אבל מרגיש, לא הוא כאילו עצמו עשה הוא
הרגיש.״ כי לי ברור

★ ★ ★
המקסימים הגברים חדא

 של הקטנות ״בשעות :כילהה וענת **
עם שלי ,הרומן׳ את סיימתי הלילה

ש ומה וסטייק, ויסקי רק היה אכל ששון שמה
 את שילם שאולי רפי וצ׳יפם. חביתה היה אכל

 הם בונד, ג׳יימם את לקסבה הביא שהוא כיוון !ם
רק הארוחה כל עבור ממנו ולקחו אחוז, 50 של ה

המקום. מן להסתלק מוכרחים היינו ואז
 במועדון־ בילוי על לזזתר רצה לא ״שון

 אריס של לאקרופול הלכנו לכן איתי. לילה
 כבר אני הדבר. איתו בדיוק היה שם סאן.

 מישהו הסכים. לא שון אבל לוותר, רציתי
 הרבה היד, כליף לבעלי לכליף. שנלך הציע
 מפני שומר עלינו הציבו הם שכל, יותר

ביחד. זמן הרבה לשבת יכולנו כך הקהל,
ו בעיניים, לי להביט הפסיק לא ״שון

משע די הוא ככה נהדרות. שהן כמה לומר
ניכר מחזר, שון כאשר אבל כבן־אדם, מם,

ב חוויות הרבה כבר לי היו בונד. גיימם
נחמ גברים, הרבה והיכרתי ובחו״ל, ארץ
שה שברור מה פחות. ונחמדים יותר דים
ה החוויות אחת היה קונרי שון עם ערב
המקסי הגברים אחד הוא וכי שלי, יפות
שפגשתי. מים

 לנסוע לי הציע הוא שנפרדנו, ״לפני
 הוא גולף. ולשחק לקיסריה למחרת, איתו,

 ואמר: בבוקר, וחצי בשש לי לטלפן הבטיח
לישון.׳ שעות הרבה לך נשארו ,לא

כנראה טילפן, לא הוא מדוע׳ יודעת ״אינני

במועדון בידוי
 בילהה. עם לבלות רוצה הוא כי שץ החליט *

 רצה כשהתיישבנו, לאריאנה. מוניות בשתי כולנו
עליו, התנפל שם שהיה הקהל אבל באוזן, משהו ״לי

 לו, לקסום הצליחה דווידוביץ בלהה רק אבל
היפות. בעיניה — ובעיקר הבלונדי ביופייה

 לשחק יודעת לא שאני לו שאמרתי מפני
גולף.״

 למרות אך בילהה. של סיפורה כאן עד
 הוסיפה, פשוטה, כאמת נשמעים שדבריה
 על זידונית שמועה אותה להתהלך השבוע,

בין דיזנגוף׳ מדרכות שעל הרעות, הלשונות
לסולטן. נסית

 לשמה כלל הזיק לא זה הפליאה למרבה
 ולביקוש מהבוטיק, היפה הזבנית של הטוב
הנכון. הוא מזה ההיפך דוזקא אליה. הגברי
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