
האי של הנוער בשם..החוו רם..הת יאו

 שזכה מי כפיים. על נישאת זו בתמונה, יהודית,מתביישת לא
שבבו. אבנר מפתח־תקווה העסקים איש הוא בתענוג

 שמחה ואף לנודיסטית, הטייול כל במשך היתה אחד, מאף התביישה לא יהודית
לכיבוש. קלה היא כאילו שמתפשטת, בחורה לכל מתייחסים הישראלים בעירום. להצטלם

ה של השוברים על שהחתימה מופתים
 אפשר שאי כמובן שלו. איבה ארוחות
 מפסיד, המלון עבורן. לשלם אותו לחייב

כ מיקונוס, של בשדה־התעופה ואחר־כך,
סי ״איך צוחקים הם השניים, שנפגשים

המלון.״ את דרנו
 למזכרות חנויות הרבה יש במיקונוס
 פעם שראיתי אשכח לא אני ולתכשיטים.

 יוצאת כשהיא שלנו מהקבוצה מישהי
 רציתי יפה. זהב שרשרת עם כזו מחנות

 אותה: ושאלתי כזו שרשרת לקנות אני גם
 היתה: התשובה לך?״ עלה זה ״כמה
פחד.״ של וחצי ״דקה

לסביות של
 הוויכוחים, רעשנית, התנהגות ך*

 כלל מכירים אינם שישראלים והעובדה 1 י
שהישרא הליכלוך ״טיס״״ ששמו במושג

מקום. בכל אחריו משאיר המכוער לי

 שהביאו הם והרמאויות, הגניבות ובעיקר,
מתיי המתפרנסים מיקונוס, שתושבי לכך
בישרא רוצים אינם תיירים, ואוהבים רות
 כדי שביכולתם מה כל עושים הם לים.

 במיקו־ רע ירגישו שישראלי לכך לגרום
 הזה. היפהפה לאי יותר יבואו ולא נוס,
ישרא לשרת מוכנות שאינן מיסעדות יש
ש שלנו, המלון כמו בתי־מלון, ויש לי,

 קודמות מהתחייבויות להתחמק מנסים
ישראלים. לקבל ולא שלהם,
 שלי, הקבוצה גם הישראלים, כל כמו
 — מיקונוס של האטרקציה את גילתה

 חוף פאראדייס חוף הנודיסטים. חופי
 הבאים מרבית שבהם. הגדול הוא גן־עדן,

 כביום ערומים בו מסתובבים זה לחוף
ה רחבי מכל שלמות, מישפחות היוולדם.

 בצורה חייהם את הזה בחוף מנהלות עולם,
 חוף נקרא השני החוף ביותר. הטבעית

 חוף כמו בדיוק הוא סופר־פאראדייס.
 היא בו השלטת האוכלוסיה אך פאראדייס,
 בינות ההומוסקסואלים. הגברים אוכלוסיית

)42 בעמוד (המשך

 חיזר אלא ביהודית רק הסתפק לא שבבו אבנרלעליה מועמדת
 חוף על שהיו האחרות התיירות אחרי רב במרץ

 אך מהמים. היוצאת מאירלנד לתיירות אורב כשהוא אבנר נראה בתמונה הנודיסטים.
מהם. מתרחקים התיירים גס במיקונוס. הישראלים את סובלים אינם היוונים רק לא
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