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ת״וי בי

האורחות, אחת בירכי על בר אבי צה״ל גלי אישל צוד־ גלי
ויו תינוק, של ובכנבע בסינר, בתחתונים. לבוש

המוזר. המחזר. את הסביר להשתעשע,״ אוהב ״אני בקבוק. מתוך נק.
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 האחרונה הצעקהמינמו
 שמלת בפרוות.

נמר. מענר ומעניינת חושפנית מיני

 גורם מה להבץ יכולה י:י ^
ל בימה על לעמוד לגברים

ב ולהישאר המיכנסיים את הוריד
 לקול בלבד, ובגרביים תחתונים

הקהל. של שאגות־צחוק
 כבר שהפך הזה, המביש המחזה
 שנערכה במסיבה התרחש לאופנה,

 צהרון קוראי לחוג המלונות באחד
שה כתוב, היה בהזמנה מסויים.
ה המערב בנוסח תיערך מסיבה
כו־ לחלק דאגו והמארגנים פרוע,

 ניענעה הזעירה הכימה ל
 כשצעיף ירכיה, את צעירה ?

ב גופה. את מכסה בלבד שקוף
ת תנועות  מהבימה, ירדה היא מדודו
בחו ישבו שסביבו לשולחן ניגשה

 בעירום והתיישבה גבזהי־קומה רים
במסי האורחות אחת ברכיהם. על

 חת־ ,במיוחד עבת־בשר גברת בה,
 בגדיה את ממנה לקחה בה, קנתה

 לעיני תצוגת־עירום לערוך והחלה
ה משמניה למראה הנדהם הקהל
רבים•

שעות התרחש הזה המחזה ה ב
 עליזה במסיבה הלילה, של קטנות
שא פאב בעל שמוליק, שערך  הנו

 בית״ר הכדורסל לנבחרת שסו, את
 הזרים משחקני־הרכש וכמה ת״א
הישראלי. הכדורסל של

 ל- המועדון הפך האחרון בזמן
שח של הכמעט־קבוע מקום־בילוי

 הזרים. הרכש ושחקני בית״ר קני
נער הכדורסל עיסקות כל כמעט

משקה. כוסית על כאן כות
 המקום את אוהבים ״השחקנים

שים הם כאן כי הזה,  כמו מרגי
 ״כאן שמוליק. לי הסביר בבית,״

 ריש־ בלבוש לבוא צריכים לא הם
 לפעמים הנה באים הם כי מי,

ם האימונים. אחרי מייד או מזמיני
מיני כל לקשט כדי בקביעות, תם

 שחקן־רכש של שכרו מחירים. צים
 הוא חודשים שמונה של לתקופה

ת לא כעת דולר. 25,000ם־ פחו

 סן עורכת פרטי סטריפטיזביד דור
 המוס קרל הרכש לשחקן שיין

חוזים סיום לפני העומדים שחקנים רמת־גן.

הערב, מנחה נשארמכנסיים בלי
 שנצב אילוז, אלברט

הקהל. צחוק לקול ובמבע־תינוק. ארוכים בתחתונים
 היבואן זימן, הנריקוסמטי טיפול

הקוסמ מוצרי של
בוקרים. כובע ולראשו במסיבה מחולל הולסטון, טיקה

 לבוא שהעדיף לקהל, קאובוי בעי
רגילים. בבגדים

היתה הגלולה את שהמתיק מה

 בהצלחה, שבויימה תצוגת־אופנה
שהדוגמניות  הקהל בתוך סובבו כ

שלופים. ובאקדחים כבוקרים

 נאלצים הם שם מועדוני־צמרת,
 לצלמים, פוזות הזמן כל לעשות

אותם.״ מעצבן וזה

לי, נודע שערכתי קצר מבירור
 מאוד מהר למדו שחקני־הרכש כי

מקפי- והחלו הישראלי הביזנס את
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 עם מתחבק רמת־גן, מכבי הכדורסל בקבוצת חק

שמוליק. של בפאב שיין סן המכונה אנט, החשפנית
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