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 בה לנעוץ נהנים אחרים הרבה עימה,
מבטיהם.

 נעימה,״ מחמאה עבורי מהווים ״המבטים
 הביקיני גם כי אם במבוכה. שולי מודה
 שולי משיכה. מוקד מהווה שלגופה הזעיר

 לפגוש כדי לחוף באה שהרי מבסוטה,
 מתחילות מההיכרויות ״הרבה בידידים.

התל את מסיטה מסבירה, היא בחוף,״
 עיניים וחושפת שלה הבלונדים תלים

בוהקות. כחולות,
 ובבית דתית במשפחה בת היא שולי

 בתחילת שרכשה השלם הים בגד שמור
 שזופה כבר כשהיא עכשיו אולם העונה.

בביקיני. לה נוח
 חצה־ משעות החוף את מקשטות הן
 בלבן, ססגונית, תצוגת־אופנה זוהי דיים.

 שבאופנה. הצבעים ותורקיז, ורוד בורדו,
מעכ שתיים־שתיים, החוף אל מגיעות הן

 שהנערים ויודעות המים אל בדרך סות
מתבוננים.
 ש* החדשה מילת־הקסם היא ״טנגה״
 ״טנגה,״ החוף. גברברי של בשימושם

 שחשוב.״ מה ״זה הדר, דרור מסביר
 ״חשוב הנערות. גם עימו, מסכימים כולם

 הירך את יחשוף בגד־הים של שהמיכנס
 הוא טנגה,״ זהו גבוה. שיותר כמה עד

ל ילז ״אם במומחיות. להסביר ממשיך
 אותו. להבליט צריכה היא יפה, גוף נערה

יביטו.״ כולם יפה גוף על
 סוזי אל בוחן מבט שולח 17 בן דרור

 העליון גופה חלק את רק שחשפה איני,
 היא רגליה. את שכיסו במיכנסיים ונותרה

 דרור, של מפיו היוצאת מילה לכל מקשיבה
 רק היא במבוכה. — לפעמים ומגיבה
 תלתלים רעמת ושזופה. דקה י׳, בכיתה
 עטים הנערים מצחה. על נופלת חומה
דרור להתחמק. לה מניחים ואינם עליה

תואה המורה
בעי התצלום את כשתראה תה,

 י״ב, כיתה שסיינזה ברד!/ לנה
 מור־ שתחשוב ממה מוטרדת

מרוצה. גילה, בן תיכוניסט ־תון.
ודמיון מקום

סרגה צורן, זיווה חברתה, מין).

 השלם בגד־הים בחוף מעורר
 (מי־ 16ה־ בת רודן אילת של

(משמאל). אפנתי ביקיני לעצמה

 לחוף שהופיעה י״ב, כיתה גל, ברינה הנער יבחר האםוביקיני שלם
ט׳, כיתה בירון, בתרזה או תכלת, בצבע שלם בבגד־ים

באופנת־החוף. קובע הנערים אצל בגד־היס שמעורר תשומת־הלב ? הסגלגל שבביקיני

גברברים יעדה
:אליהו מנשה רו,

 חשופות־הגוף הנערות את לעכב נוהגים הנערים
לחב׳ לוחש (מימין) שרעבי יעקב הביתה. בדרכן

שלם. בבגד־ים מזרחי ענת :התחתונה בתמונה חם״. דם לי עושות הן

 טנגה ר< ״כן, ופוסק: בה מביט הדר
לה.״ מתאים

 של המבטים ברשת נלכדות היפות
 השמות את לקלוט הממהרים הנערים,

 החיזורים פרק מסתיים וכאשר החדשים.
ה קסם, כבמטה נוצרים, החוף, שעל

 שניים־שניים, יורדים הם למים זיווגים.
זרוע. שלובי והיא, הוא והוא, היא

 מהצבא, לחופשה שהגיע ריבק, אריק
 חברתה המים. אל אמון ורדה את מושך

 נותרת אינה שפאן, צופית החוף, על
 ג׳ינס במיכנסי גביזון, ניר רב. זמן בודדה

 החיזור ושיחת אליה מתקרב חתוכים,
מתחילה.
 צופית מדברת לגופה דק ביקיני כשרק
 יותר ״הם השלם. בגד־הים של בשיבתו

 החדש זוגה ובן מסבירה, היא אופנתיים,״
 חושף השלם בגד־הים ״היום מפקפק.
לשכנעו. מתאמצת היא יותר,״

 מישמר־הגבול של סיירת־החופים אנשי
 הצבאי הג׳ים מהחוף. עיניהם מסירים לא

 המילואימניקים שני לאיטו. בחול מתקדם
 הם עבר. לכל חיוכים מפזרים שבתוכו
 כתוב, היה שלנו הצו ״על :אומרים

 וזה מילואים. הם החוף על שהמילואים
נכון.״ באמת

 המדים, בתוך זיעה נוטף אלבז, אהרון
 פצצות מדי יותר פה ״יש בחיוך: מסביר

ה בבור מקום די לנו ואין החוף, על
 שרק איפה בהן, מלא החוף כל ביטחון.
תלך...״
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