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 אורחים נראים כשברקע יריר, עם ליאון,
בבגד הם נאשר החוף, על הנהנים אחרים

 עוד מתרגש אינו מהם ואיש רגילים, ים
מיניק של הבליקיני. למראה וחברותיה. דו

 עצמו את כיבד שרק מי כל הגשם. אחרי
 סאן־טרופז במקום. קיץ מעון לרכוש מיהר
נול שם הבינלאומי. הנוצץ החוג לחוף הפך

 ושם ביותר המפורסמות החוף אופנות דו
 שסיפקו ביותר הלוהטים הרומנים פרחו
ה הרכילות עיתוני לכל החורף לכל חומר

אירופיים.
 חוג גם לסאן־טרופז. באה לא כבר ב.ב.

מקו האחרונות בשנים מחפש המיליונרים
 סאן־טרופז את אבל יותר. סולידיים מות

 רק חי, כבר המקום הרוג.1י כבר אי־אפשר
עצמו. בזכות כמובן, בקיץ
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צעד עוד סאן־טרופז עשתה קיץ ך*
 נידנוד ללא קיבלה, היא קדימה. אחד | (

הריב בחוף הבליקיני. אופנת את עפעף,
 נודיסטים, איזורי כמה יש הצרפתית יירה

שם בלבד. בילעדיים למועדונים המיועדים

 העל- החלק על ,,ויתרנו
 להש- יותר נעים פשוט - יון

גלויות״ שדיים עם תזף
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ת הן כאחת והלקוחה הקופאית הצרפתית, בריביירה הנמצא פו שו  ח
שת החוף על הנמצאת היחידה במסעדה ארוחה מחיר חזה. שמ ל״י. 30כ־ הוא כמרכזו ומ

 ובגדי- בגדיהם מכל להתנער כולם חייבים
 דיוק, ליתר או בסאן־טרופז, שלהם. הים

קילו 10 במרחק הנמצא מוגדר חוף באיזור
להת חובה אין לסאן־טרופז, צפונית מטר

להופיע יכולה לה שמתחשק מי רק פשט.

הצרפתית בריביירה שיגרתי מחזה זה — נודיסטים חוה אינו זה ^ 1

באורו בויגיוו אוננו/
191111 ב&אן

 את שהמציאה היא בארדו ריג׳יט ך•
סאן־טרופז. ■2

הצר הריביירה בחוף זה קטן נופש כפר
 שב.ב. מיום בינלאומי למושג הפך פתית
 שלה. הקיץ חופשות את לבלות בו בחרה

 בו ושקט, שומם מקום בהתחלה היה זה
 החוף על לשכב האלוהית בריג׳יט יכלה
 המקומי בדיסקוטק לרקוד שיטרידוה, מבלי

בין ולשחות בעיניה חן שמצא מי כל עם

מה להתרגש מבלי למחצה, עירומה הגלים
 את לצוד וניסו החוף על שהתקבצו צלמים

ענקיים. טלסקופים בעזרת גופה חמודות
 שטוב ״מה זמן. הרבה נמשך לא זה

 החליטה בשבילנו!״ גם טוב ב.ב. בשביל
 בעקבות קיץ כל ונהרה הפאריסאית האצולה

 התעורר קצר זמן תוך לסאן־טרופז. ב.ב,
וח בוטיקים דיסקוטקים, לתחייה. המקום
כפטריות שם לצוץ התחילו דבר לכל נויות


