
לליל• שהפך חשפנית-ליאור
 את להעביר אחרת, מונית להזמין נאלצה היא כלום: 1

לבית־החולים. ;מופתע
קרבית ביחידה בעיות★ ★ ★

מושלם, כזכר בחדרה, שנה 24 לפני נולדה ניאגרה
 תוזי־ אף על אפשטיין. ליאור הטוב הצברי השם את א

 — הניכר גובהו דבר: לכל גבר ליאור היה ׳ם־כלשהו,
 מצאו אף שלו ועיני־התכלת — לגובה סנטימטר 176 שא

צעירות. מיני כל
ילד בתור עוד לפיתרון. בעיות כמה התעוררו !!ליאור

 בובה כמו יפה שהוא לו להגיד הרבו קטן
הזמן. כל אוחו ליטפו ילדה. כמו לפחות או

ישרא כל כמו התגייס, וליאור הזמן הגיע
 קרבית ליחידה גויים הוא לצה״ל. טוב, לי

 ב־ מדי נשי היה הוא צרותיו. גברו ושם
ה ההנדסה יחידת ובהתנהגותו. תחושותו

קשוחה. היתר, שירת בה קרבית
 עלו הטיפוסים לליאור. חסרו המחמאות

נפשית. מבחינה נשבר הוא העצבים. על לו
 שוחרר חודשים חמישה שאחרי אירע וכך
המועטים הסעיפים אחד לפי מצה״ל, ליאור

★

 מכל בה מתבוננים כשהסקרנים בדיסקוטק, ניאגרה לילי רוקדתבן־זוג עם
בלא" הרי בזעם, לא אס לשאת, מוכנה לילי המבטים את [עבר.

מתלוננת. היא ידיים!״ ושמים גסים ״הישראלים אותה: מרגיז שבאמת מה אד איכפתיות,
י ! ................................ 1— ■ י 7-

במועדון־לילה כחשטיוו מופיעה היא ועכשיוומורה ה״ל
״סטיות״. סעיף מוקדם: שיחדור המתירים
לש ניסה הוא מאוד. אומלל היה הבחור

 נסע ליאור בחיים. מקום למצוא הכל, כוח
 המיקצוע סימון עדיין כשבדרכונו לאירופה,

מורה. שלו: הקודם
 שאינו לפתע ליאור גילה העתיקה ביבשת

 נשים שאינם כמוהו, אנשים עוד שיש בודד.
 חיי־ את שחיים הנשי, את אוהבים אך

 ללא — שלהם והמוזרים הסוטים הלילה
הגורל. עליהם שכפה מה מפני בושה
 הסוסים של לעולם־הדמדומים הצטרף הוא

חוד ובמשך בגדי־נשים, לבש והקוקסינלים.
החבר׳ה. מן אחד בפאריס היה רבים שים

ה הקוקסינלים לאזהרות שעה לא גם הוא
 קשה כמה יו שהסבירו בצרפת, וותיקים

 לעצמו לסדר דאג הוא החדש. במצב לחיות
 פלאסטי, ניתוח באמצעות אם נשי: חזה

מלאכו אביזרים בעזרת או הורמונים זריקות
 הכל, אף שעל רק ברור ברור. לא — תיים
ה מפעמת כשבליבו ארצה, ליאור חזר

 לטבעו, עוד להתכחש לא הנחושה החלטי׳
 לצברית. — שייהפך הראשון הצבר להיות

טופוגראפי שינוי★ ★ ★
 אפשטיין מליאור שמו את שינה וא ^

 ממורה מיקצועו את ניאגרה, ללילי > 1
 במציאות ולהתקל להופיע התחיל לאמן.

באומץ־לב. — הישראלית
 חן מוצאים אינם הישראלים רוב רק

 מסביר בלתי־מהוקצעים,״ גסים, ״הם בעיניו:
ידיים.״ תוקעים ,הם ליאור־לילי.

אחר. גבר כל מזעזע שהיה גורל
 בחורים, עם יוצאת בשהוא־היא לכן,

 זמן ששהו ישראלים או זרים, לילי מעדיפה
באירופה. רב

 לאפה ליהפך לילי חולמת זאת, מלבד
 ״עוד ייתכן. שהדבר כמה עד דבר, לכל

מבטיחה. היא טופוגראפיים,״ שינויים אבצע


