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לפתיחה. שבא סיני, משה אביב,

ב־ הארץ אלוףששיבש
חשש־ מישחק

 את מנשק טיסונה, עזרא בש,
יקרה. בפרווה העטופה חנה אשתו

0 5/11ן1 1 1  ביאנ מנומר. סרט ענדה ולראשה מסומר, מעור חותלות לרגליה וביאנקה (משמאל) כהן אלצ׳ה הדוגמניות האחיות שתי 1
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ביאנ תיכננה התילבושות את צדפים. ומחרוזות כבש מעורות טלאים נמר. מעורות וטלאים גדי מעורות מיני שימלת ועליו מנומר סטרץ׳

, ס א ג ו ־ ס א ד ו מ ב ה א ב
 התע- ,8כס[ הרבה לי ש ל

/ הי ובמישחקי במניות סקתי /
 והחלטתי לקלפים, וקלאבים מורים
 שלא כדי במועדון הכסף את לשים

 מועדון־חב־ זה אצלי לי. ישעמם
 אחרי רק אליו ונכנסים סגור, רים

 להתעסק רוצה לא אני סלקציה.
 ויפים נקיים רק אנשים, סתם עם

 לשנה.״ דולר 200 תמורת נכנסים,
 מפיו שמעתי האלה הדברים את

 בליל כאשר אזולאי, אלי של
 מועדון לפתיחת הגעתי סוחף גשם
שנפתח קלאב, ג׳יימס בשם חדש

ל כבר התרגלתי אתרים. בכיכר
 איני שבו שבוע עובר שלא עובדה

 מועדונים שתי לפתיחת מוזמנת
שע אחרי הפעם, לפחות. חדשים

 כיכר של הבטון גושי בין ברתי
ה מהודר למקום נכנסתי אתרים,
 בהיר סגול בצבע שטיחים מכוסה
 את סינן גברתן שומר לקיר. מקיר

בכניסה. האורחים
תו להודות, חייבת אני המקום,

ש מיסדרון דרך טעם. בטוב כנן
 ציפד ומאחוריהם זכוכית קירותיו

לרחבת־ריקו עברתי עשירה חיה

 שבמרכזה התחתון, במיפלם דים
הדיסק- יושב ובה שקופה קוביה
ג׳וקי.

 של הנבחר הקהל מי התעניינתי
 שכל מסתבר הזה. מועדון־החברים

אלו ובורסה. הימורים אנשי מיני
 וחתיכות כדורגלנים שש־בש, פי

 עורות של מפוצצות בתילבושות
 ״את :לי אמרה מהמר אשת נמרים.

ההוכ זו ? שלי הפרווה את רואה
מהי יפה להתפרנס שאפשר חה

מורים.״
מהת חושש אינו אזולאי אלי

 מוע הרבה כל־כך בין חרות
 זור היא זורחת ״כשהשמש נים.

 ״ בביטחון, אומר הוא לכולם,״
 התחו מהעולם פוחד לא גם
 עם׳ אין בשבילי. סחורה לא הם

 זיפתים.״ בוסים רק' יש רעים
 ז 60 המועדון מונה בינתיים

 בת — חופשי לנכנסים רים.
 יו מספיק שהם בכניסה שיוחלט

 :הזול בזיל התענוג עולה —
ראשון. משקד, כולל כניסה שקל

גל נירה


