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 אף מבעלה, קלודין שאבה
לח הסכימה לא שבתחילה

צבע. הבעל אופן. בשום תה

32 המוגמר המוצר
הסופית. התחרות לקראת אחרונים צביעה ק

 תערוכת צעדה פרים שברחובות שעה
ה שיחדור יום לציון בליסטיים, טילים

 ב־ ביולי 14ה־ חגיגות התמקדו בסטיליה,
פצ בתצוגת באילת, הצרפתי כפר־הנופש

 -לא אולי — לחלוטין שונה מסוג צות
מהממות. בהחלט אבל בליסטיות,
 להוסיף הכפר פרנסי דואגים וכאשר
 מדהימה מזון כמות גם הפצצות לתערוכת
 אמצעי־נו־ של שפע ובכמותה, באיכותה

 — עליזים ומישחקי־חברה אווירה חות,
 החדש, האילתי היס״התיכון מועדון הופך
 השנה, פברואר בחודש רק נפתח א-שר
בפניו• לעמוד שאין מקום

 ברירה אין הישראלים למרבית אולם,
ב הוא המועדון שכן, בפניו. לעמוד אלא

 חסרי- ללא־צרפתים מחוץ־לתחום בחינת
צבאי כמחנה ומסוגר סגור הוא קשרים,

צרפתי, נופש |
 הקבוצה איש ■ • * /

 גופו את צבע בכפר־הנופש, שהתארחה
 תלה שלו בגד־היס חזית ועל בנדיבות,

״לא ״לעולס :גדולות אותיות עם שלט !

 תענוגותיו ואל אליו והכניסה דבר, לכל
בלבד. לחברים מותרת

 גדרו- בין השימחה עלתה ביולי 14נד
 ראש לאבאט, פילים המצופה. כל על תיו

 כל את לספק במאמצים חסך לא הכפר,
 הצרפתית הקבוצה בני של מישאלותיהם

ב חופשתה את לבלות שבאה המאורגנת
 הישראליים האורחים של אלה ואת ישראל,

ה חוגגים איד לראות שהוזמנו המעטים,
כהוגן. ולקנא — צרפתים
לצלילי פילים הכריז בבוקר 11 בשעה

העחחים

 הצופים ההילולה. פתיחת על המרסילייזה,
 וכורסאות־ שמפניה כוסיות על התלבשו

 האחרים והתבוננות. שלווה ותפסו קש,
בתח במישהקים פעיל חלק. נוטלים החלו
ובהשתוללות. רויות

 תור בא המשעשעות התחרויות בעיקבות
ב שצפו שולחנות על הרטוב. הקוקטייל

 יין- מלאות קליפות־אשכוליות נערמו מים
 לקפוץ נאלץ ללגום חמשתוקק וכל עדנים,

באורך מיזנון על קליפה. לו ולשלות למים

 שוניב מסוגים מוצק מזון של שפע נערם מטרים 25
 היתד, וגולת־הכותרת• לו. הציק שרעבונז למי •משונים,

 הראשו במקום זכתה שבה הצביעה, תחרות :מובן,
 שהשילו הראשונה שחיתה הלן, התמירה הצרפתייה

שניוו האות את בכך ונתנה חזייתה את מעליה  לביי
 אדו־ שבעלה פלוס, 30ה־ בת קלודין ביניהן שחבורה,

 גם הפרוע. דימיונו כמיטב גופה על קישקש ארד
 והילדות פעיל, באורח השתתפו במקום שנכחו הילדים

 הנשי, החזה הבוגרות. אחיותיהן כדוגמת מייד עשו
חג-חחירות. את חגג וגדליו, צורותיו מיכלול על
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