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השלם. בגד־היס פני על הוורוד ביקיני

 בוגרת פחימה, שרהדמענם
 בביקיני בוחרת י״ב,

החוף. מבלי ידידיה, בעיני המועדף סרוג,

ה וחבורת נפסק, החול שעל הכדורגל
ה במראה לדון כדי מתכנסת גברברים

 ממשיכה לנה פניהם. על שחלף מהמם
 הנערים. מחבורת מתעלמת זקופה, לצעוד

 לשחק. להם להפריע מתנוונת לא היא
 וממתינים תחזור, שהיא יודעים הם אך

 כולם מסכימים בינתיים לשובה. בסבלנות
 אז להציע, מה לה יש ״אם פה־אחד:

 להסתיר.״ לה אסור
 משגעת. לחתיכה בעיניהם נחשבת לנה

 אותה מבליטים גובה של סנטימטרים 180
 לומדת היא אותה. המקיפה החבורה בתוך

 לנה בלימודים. בהישגיה גאה י״ב, בכיתה
 למשוך נועדה לא שלה שההופעה נשבעת

פי על מתלבשת פשוט היא תשומת־לב.
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 תיכוניסטיות שד
התור את מציף

י ר ה צ ם ףי  חוף את גודשות הן היו
 — בתל־אביב שרתון חוף ואת גורדון ■י■

 לתפוס לשפת־הים שירדו התיכוניסטיות
ו מבריקים דקים, בבגדי־ים שמש. קצת

האופנה. צו לפי כל-מה־שיש, מבליטים
 נפתחה התיכוניסטים של הרחצה עונת
מצי והם הלימודים, שנת בתום השבוע,

 מכל ססגוניים, בבגדי־ים החוף את פים
 האימונים את עורכים והסוגים, הצורות

מירב אך הקיץ. חופשת לקראת הראשונים

 אתמול הנערות. אל מופנית תשומת־הלב
 הן היום וגולש, חלק שיער להן היה

מתולתלות.
 מרשה ושזוף, גבוה הררי, מישל הגברבר

 בכיתה לומד הוא ציונים. להן לחלק לעצמו
 לשחק כדי ״רק לחוף שבא מצהיר י״ב,

 להביט כדי גם זמן מוצא הוא אך כדורגל״.
מהן״. להתעלם אפשר ״אי שהרי בחתיכות,

 בדדה לנה של בבגד־הים הוורוד הצבע
מישחק אדישים. הזאבים את מותיר אינו

 מתלהט. הופעתה על הוויכוח האופנה. צו
 מה יש שסביבה מהנערים אחד לכל

 יש? ״מה להתגונן: ממהרת לנה לומר.
 כך.״ הולכות כולן היחידה! לא אני

ה את שלהם במבטים צדים הבחורים
אומ הם שלנו,״ ״לחוף והחטובות. יפות
 העיר.״ של החתיכות כל ״מגיעות רים,

 מתאמצת במחבט, חמושה שזופה, זרוע
 ממול. אליה שנורה הכדור אל להגיע

משחקים נערים שני זיאת. שולי זוהי


