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 החולצות. בייצור גם קרה כך הלקוח.

גב חולצות לעצמן לבחור העדיפו נשים
ריות.

 את לח־שוף עדיין מוכנות שאינן לנשים
 כדי מחו״ל וייבוא שולי בייצור די חזן,

 דנמרק של הים חופי הביקוש. את לכסות
 הבאים לתיירים סנסציה לשמש מוסיפים

 האופנתית. המהפיכד, את לראות מחדל
 חשופת־ האשד■ הפכה דנמרק לתושבי

 לעורר כדי עוד בה שאין תופעה החזה
 חוף־ -של החולית שפת־הים התרגשות.

 10 מרחק קלאמפנבורג, יער ליד הרחצה
 ׳חוף־ קופנהאגן, ממרכז נסיעה דקות

דג־ בירת של ביותר הפופולארי הרחצה

בדנמרק אופנת־הים
מין במקום דו־מין

 המושך אחר־תיירות כיום משמש מרק,
הקטנה. בתולת־הים וכפסל כטיבולי תיירים

 ה־ הנערות סוקרות מוחלטת באדישות
 כשהן החוף חולות על השרועות דניות,

 מבטיהם את השמש, לקרני עצמן חושפות
ו מישראל מאיטליה, תיירים של הרעבים
 גדוש השמש, זורחת עוד כל ערב. מדינות
החוף.

 לחוף תאוץ אל ישראלי: לתייר עצה
נו קרה ורוח עננים מכוסים השמיים אם

 שותף להיות ביותר רבים סיכוייך שבת.
ב בחולות המשוטטים מאוכזבים לתיירים
למתיחה. קורבנות נפלו כי הדגשה

קופנהאגן אורכן״, רפי
הכחיש לא שודד־העתיקות

 ״שוד יפת זאב של כתבתו בעיקבות
 ברצוני ),1976 הזה (העולם הים״ בתחתית

 נושא שוסמוס, רובי אודות ולהאיר להעיר
 רובי. של ידידיו עם נמנית אני הכתבה.

 מהם בשאלה ועניין מושג שמץ לי אין
מבו ודאי הכתבה אך רובי, של רווחיו

 צרות־עין. ושפע רכילות מיצבור על ססת
 מר היה אילו אשר עובדות, מיספר הרי
 פחות נראה מאמרו היה לבדקן, טורח יפת

:גרוטסקי
 מביתו רובי ״...כשיוצא נאמר: בכתבה

 עובדה אולם, בבוקר.״ 10 השעה לפני לא
 תמיד יצלול ומנוסה ותיק צוללן כי היא
ה ברום השמש בהן ,10־2 השעות בין

המים, לפני מתחת חודרות וקרניה ד,שמיים
 לעבודתו, רובי יוצא שממנה ה״ווילה״

 חדרים וחצי אחד כוללת בכתבה, כמסופר
 וחמשת אשתו רובי, חיים ובהם בלבד,

ילדיהם.
 בין שווה רובי של הביואיק .מכונית

האלקט ״הציוד בלבד. לירות אלף 35־40
 מד־ כולל, בסירתו הנמצא המתוחכם״ רוני

 אחד חשמלי ופנס אחת, צפצפה אחד, עומק
מקולקל. —

 ספינתו נווט אידריס, עם רובי של יחסיו
ה בצורה בכתבה מתוארים ואוחז-ההגה,

 צוות הם ואידריס רובי שניהם. את משפילה
 ועל עלינו הלוואי — ביניהם והיחסים טוב,

 ״המסכן״ אידריס אומנם, שכנינו. כל
 בעכו במעגן־הדייגים למקום־עבודתו מגיע

 הכותב אך אופניים, על רכוב העתיקה
 מתגורר אידריס כי העובדה את ציין לא

ממקום־עבודתו. מ׳ 300כ* של במרחק
 במוזיאון עבודתי בעת הכרתי רובי את
ש מאד עד חבל בחיפה. הלאומי הימי

 רובי תרם מה לוודא טרח לא הכותב
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מוזל במחיר המעולינו קויסעל ממוצרי אחד לרכוש
ורכשי היום עוד היממי
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 שנה 20 בעוד נם
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 ריגול, פרשיות על חדש אור שופך הספר *

ת תככים מו מזי ת ששינו ו ה של מהלכה א
ה העולמית. היסטורי

ם חושפים החדש בספרם *  סיפורי המחברי
ם ריגול תקי ם עלומות ופרשיות מר ה חיי  מ

 דיפו, דניאל קאזנובה, איש-ערב, לורנס של
אם השני, צ׳ארלס שקספיר, רובנס, אד  דה מ

ם. רבים ועוד פומפדור אחרי
ק ספר *  המלמד עצורה, בנשימה הנקרא מרת

ת כי שוב הדמיון. על עולה המציאו

בודד זאב
ת בחצר עוינ
: ת א מ

תירוש בונה • הדר ארנון
כץ אבנר איורים: פלג, הוצאת

ת להשיג ם בחנויו ם. הספרי קי ס קיו ב ו
ת״א. ,13 צ׳לגוב רח׳ גד, :הפצה

197811 הזה העולם




