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 בארדו

ו צבע

 היו שנים מספר לפני עד חושניות. שפתיים
 גברים — בונדים ג׳יימס מלאים הרחובות
 להוציא ומוכנים לשתות, היודעים קשוחים

 בכל — כזה להם היה לו — האקדח את
רגע.

★ ★ ★
הצעד
הנועז
הראשון

 יו־ הרבה היא וקלייד" ״בוני ופנה *ץ
 לא שערות, לצבוע צריך לא קלה. תר 4\

 צריך לחליפה. מתחת אקדחים להחזיק צריך
 באמת וזה הכל, זה מלתחה. להחליף רק
קשה. לא

ב הופיעה היא כץ. ג׳וזי בזה התחילה
 ה0ז,מ״ מינית עם נתן אייבי של מסיבה
 כשאנשים ולמחרת, התחתונים, את בקושי
 ליהנות רצו ערב באותו מדי שתויים שהיו
 למחרת כי שאיחרו: נוכחו — מהמראה שוב
 בתלבושת בקליפורניה ג׳וזי הופיעה היום

 שום הותירה ולא כולה את שכיסתה מאכסי,
כן. לפני יום שנתגלה ממה זכר

 ה־ את וגם המיניות את גם הביאה היא
 שבלונדון מספרת היא מלונדון. מאכסיות

 מכסים אבל — המינית על ויתרו לא עדיין
מצ וכד בוני; .נוסח ארוך במעיל אותה

ולה הבטוח הצד על להישאר הנשים ליחות
ת הבחינות. מכל באופנה, יו

 עשתה שג׳וזי ראתה נוימן כשרותי
הלכה היא י ■הראשון; הנועז■ הצעד את.

 בלונדון, היתר, היא גם כי בעיקבותיה. מייד
 וקלייד. בזני מלאות מזוודות הביאה היא וגם

עד־מי־ המגיעות מגפיה, את נעלה היא

 מסתירה המינית שאפילו משום יודע־לאן,
שמ של שפע איתר, הביאה היא סופן. את
חדשות. חולצות של ושפע ארוכות, לות

באופנה פודי

 רבה. בתדהמה אותה קיבל ברחוב הקהל
פורנו ממש שזה שמצאו אנשים כמה היו

 מפעיל זה גוף; הרבה כל־כך לכסות גראפי,
 אותה שאלו ילדים הדמיון. את מדי יותר

 שלה, התותבות הרגליים זה המגפיים אם
גועל־נפש. שזה אמרו צעירות ובחורות

* * *
יותר

ם ר א פ  אי־ וג׳וזי, רותי על מדברים כ
 משום מנדי, את להזכיר שלא אפשר

 והיא בלונדון, מהן פחות לא היתד, שהיא
וכש שם, לובשים מה מהן פחות לא יודעת

 היא במאכסית, עצמה את מלבישה היא
במינית. מחברותיה סכסית יותר עוד נראית

 בסופו זה, כל את עושות הן מי ובשביל
 שלא הגברי הגזע בשביל לא אם דבר, של

 מה לדעת כדאי שכך, כיוון אז זה? את שווה
 זה: על חושב הוא בעצם

 מתל״ הררי, יוסף אומר יודע,״ לא ״אני
 — קצרות לשמלות שהתרגלנו ״עד אביב,

 חדש.״ למשהו להתרגל פתאום עכשיו
 משה אומר אחוז,״ מאה זה דעתי ״לפי

 יהיה הללו השמלות ״עם עיר, מאותה כהן
 תש־ לא צעירות בחורות בחיים. שקט יותר
 שלהן.״ החשופות בברכיים זקנים גברים גענה

ה באופנה מאמין לא הראל חיים אבל
 יצאו המיני ששמלות חושב לא ״אני חדשה,

 ״יהיו גורם. הוא האופנה,״ מן אי־פעם
 כל־כך הוא המיני אבל נוספים, דברים אולי
 עליו.״ שיוותרו מאמין לא שאני יפה,

 להחליט מסוגלים לא הם כרגיל. הבנתן?
 בלי. או עם אותן לראות רוצים הם אם

 הבעייה של ונוסף יסודי בירור אופן, בכל
 הדיסקוטקים, בשני השנה, בסורים ייערך

 נשפים שני ייערכו בהם ומאנדיס, פרדריקת
וקלייד• בוני הנושא על
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