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הסקנ במועדון־הלילה הרוטציה בשיטת לעבוד העומדות סקנדינביות יפהפיות

 ישראל עם היפהפיות מהתקשרות החוששים המועדון, בעלי ביפו. דינבי
 חמינ כבר נרשמו בה עד חודשים. שלושה כל הצוות את יחליפו
היפו במועדון־הלילה כמגישות לעבודה יפהפיות שבדיות צעירות

 הם הסיס־״ים כל תל־אביבי, אתה □ ^
ב נשימתך תיעצר הקרובים שבימים

 תחלוף רגילד לא כשחתיכה ברחוב, לכתו
 לקרוא או לשרוק שתספיק לפני פניך. על

 איננה שהיא ודאי תבחין התפעלות, קריאת
 חתיכה, עוד תופיע אחריה או לידה לבדה.
אחת. ועוד אחת, ועוד

 בנוף חדשור חתיכות ארבע של צירוף
 עליו ר לעב שאפשר מאורע אינו התל־אביבי

 תוכניות מתכנן שאתה לפני אבל בשתיקה.
 נושאות אינן אמנם הארבע עצור! חפוזות,

 אבל אד־ם, אור עם רמזור או תמרור עימן
 הכל מאמץ. כל .על מראש שתוותר כדאי
 אינן שהארבע משום לא מלכתחילה. אבוד
לישראלים. טאבו פשוט הן אנוש. יצורי

★ ★ ★
משגדיה חתיכות - הקישומ

ה ל  יסאריאן, קריסטל ליאנה, לילי, הן ^
€ארבע  שהפכו יפהפיות, צעירות שבדיות \

 תל־אביב. של קבע תושבות האחרונים בימים
 פהפיות של שלם לצבא חיל־החלוץ הן

 יפו—תל־אב־ב על לפשוט העומדות שבדיות
ה השיער הגברים. עיני את בה ולהוציא

 להפוך עומדים הסקנדינבי, והחיטוב בלונדי
היזדש. התל־אביבי החתיכות מנוף לחלק

| ו | | | | | השבדיות היפהפיות ארבע של |
11111111 1/11/ ^1  הלילה, של הקטנות השעות הן 1

ביפו. במועדון־הלילה כמלצריות — לישראלים מתקשרות הן בהן

 ל? עומדות האלה היפהפיות השבדיות
 כמון לשלם, מוכן אתה אם — רותך

 לד,צ חריף, משקה לך להגיש מוכנות הן
 האו את לנגב א' להתפרקדות כורסה לך

 בשבילך שעשה מה כל שולחנך. מעל
 בו טוב ישראלי מלצר לעשות, צריך היה

 אבל בשבילך. יעשו הן הגונה, מסעדה
 נ הנולדים הרעיינות שאר כל את הכל.

למגיר להכניס אפשר הארבע, של למראיהן
 במועח מלצריות הן השבדיות ארבע כי
 1ה העתיקה. ביפו שנפתח חדש לילה

 מסים הלקוח שם הסוס, הארי בשם מכונה
 שש* תקווה כל אין אך ראניון. דמון רי

 יתדו ראניון בסיפורי המתרחשים הדברים
 _אקנ מועדון הוא הסוס הארי כי שם. שו

 1 ולחברה לתיירים בעיקר שנועד קלוסיבי,
הגבוהה. ישראלית

 מועדו כה עד עמד בו במקום שוכן הוא
 שבדיי משקיעים של קבוצה דויד. מטמון
 למושב להפכו והחליטה המקום את רכשה

 ומיפג בילוי מקום — ישראלית שבדית
 ל הנוהרים הסקנדינביים התיירים לאלפי
 וערבו, תעודת־יושר עם ולישראליב ישראל

טובה. להתנהגות
 אמית סקנדינבי אופי למקום לשוות כדי

הזול שההשקעה המועדון מקימי החליטו


