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כך. על מעיד המזנן וערימות הצידניות

 לספק כדי חדשים סתר חופי לגלות קידם
וגובר. החולד הביקוש את

 בת לילי הצעירה, שרלין מישפחת
מאנג הגיעה ,25ה־ בן ושרווד 23ה־

ה את להחליף בשאיפה לקורסיקד, ליה
 ׳מזוכך בחומר שבראותיה הלונדוני פיח

ורו עזוב חוף חיפש הצעיר הצמד יותר.
למטרותיו. מנטי

 של הצפוניים בפאתיו אדם, מעיו הרחק
חמד. -מיפרץ השניים גילו האי,

להת רצו לא השניים ערב. כבר היה
 מיוחד לינה מקום אחר בחיפושים חיל

 המכונית. ליד אוהלם את והקימו בחשיבה
 לרחצת לרדת וביקשו התעוררו בבוקר
שחר.

 זה. אחר בזה עליהם תכפו שוקים שני
 שנראה החוף כי גילו הגדולה לזוועתם

ה וחווה. אדם ׳שרץ בלילה, וקסום בודד
 כמו הראשון, מן קשה היה השני, שוק
 על האנשים שסע גם כך וחווה, אדם

 מעלה ואפילו מבגד, היו נקיים החוף,
תאנה.
 ב־ לגמרי שרלין, מישפחת נקלעה כך

 הוף שבקורסיקה, צ׳אפה לה לחוף מיקרה,
 היה הסוף באי. הידיעה בהא הערומים

בין ששרץ האנושי השפע כל כי שגילו
ל נחמד היה והקאראוואנים, הבונגאלוס

 על־כל כך כדור, מישחקי פני על סקי־מיים מעדיפים הערומיםסקי־מיס
 שזה בגלל ״אולי למצוא. מתקשים הם סיבות הם. טוענים פנים,

 כדור,״ אחרי משוגעים כמו רצים גברים של קבוצה לראות אסטטי כל־כך לא
אחריה. כשהגברים לרוץ להתחיל נאלצה ומייד מתפרץ, בצחוק הצעירות אחת הסבירה

 אחת: מרגיזה תכונה רק לו היתד, מדי.
 בזרועות השניים את לקבל הסכימו הם

ערומים. אבל פתוחות,
 ולבסוף הסמיקו הסמיקו, ושרווד לילי

התפשטו.
ו הלבושה ואנגליה החופשה כשנגמרה

 השניים נדרו באופק, נראתה הקודרת
הערו בלה־פאצ׳ה הבאה ״לשנה נדר:
מה.״

 שמגלים היחידים אינם ולילי שרווד
והופ במיקדה, לגמרי חופי־העירום את
ונפש. בלב למופשטים מכן לאחר כים

 כוונה מתוך שמגיעים רבים גם יש אך
 השמש באמבטיית סוף־סוף לזכות ברורה

 שהעירום פרוספקטים עשרות המושלמת.
 מבין החופים שמש עם יחד זורח חבריא

באירופה. כיום מופצים עמודיהם,
 מרבית גם יכוסו בקרוב כי הטוענים יש
 כש־ עליז. בעירום המקסימים ספרד חופי

 מקווים הם אלה, חופים לסוכנים יגמרו
דוג לספרד, השכנים האיים על להשתלט

איביצה. המקסים האי מת
 את איבדו הספרדית, הדוגמה בעיקבות

ה וסנגל המוסלמית טוניס גם בישנותן
 לש־ החופים מתחילים שם גם אפריקנית.

טבעי. בציפוי ואחוריים חזות פוע
 יעשו מה אחד: כבד חשש דק נשאר

 כרוניים בישנים אותם שנים כמה בעוד
 שמש לקצת מתים הם ביישנותם, כל שעם

 חתיכת בשבילם תימצא איפה ן וגלים
ן חוף

 הריקוד את מבצע ערום זוג
 רוב מודרני. בלבוש העתיק

רוו נשואים. זוגות הם במקום הנופשים
בפומבי. להתפשט ממעטים ורווקות קים
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