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 נשות־חברה אסור, ונינט מארש

 נערי־זוהר בוכמן, גילה שטיר, ישראלה
 ודיילות, דיילים עליזי, אורי כמו

 אנשי־עסקים ואנשי־פירסום, טייסים
ידועים. עורכי־דין וכמה

קרובים־קרובים, יושבים כולם
 ונהנים צמורים־צמודים מזיעים,
אותם. מהסובב

 על היפות אומרות ומה חוןל־ציו*.
כפיר, יפה הזה? חוף־השעשועים

 פעמיים הגרושה מבוקשת, דוגמנית יי
 ״אני ילדים: לשני ואם הבעל, מאותו

באופן קיצים שלושה כבר לכאן באה

 הסם את שנתן דבוש, מיפגש שפת על ורוד, בביקיני
״טריפוליתיים', הקרויים מאכליו, כמו בדיוק דבר, שם שהפד

וליפות. ליפים עוגמם את החושבים אלו כל באים הזה החוף

 חמוקיה שכל דנה, אומרת לכאן,״ מגיע
שעליה. הוורדרד מהביקיני מבצבצים

 לשעבר, דוגמנית עוד רמתי, נלי
 ״אני לביגדי־אופנה: חנות מנהלת כיום

 שזה מפני מפתח־תיקווה, לחוף מגיעה
 את היפים. האנשים של החוף

 מקום זה פה. היכרתי חברי־לשעבר
פנויים. המון כאן יש להיכרויות. נהדר

 סטיניה דנה ולהיראות. לראות
 ,17 בת כמעט היא צעירה. דוגמנית היא

 דוגמנית כבר אבל תלמידת־תיכון,
 רמת־גנית. ״אני מבוקשת: מאוד

 חברי. בעיקבות דבוש לחוף היגעתי
 בילוי זה החבר׳ה. כל של הבסיס כאן
ולהיראות. לראות של

ליפה עצמו את שחושב מי ״כל
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 בתל״ מתגוררת שאני למרות קבוע,
 הוא הזה המקום את שמייחד מה אביב.

 הרבה לפה באים האנושי. החומר
 יפים, אנשים והרבה וחתיכות חתיכים
 על להסתכל אוהבת אני חבריי. שרובם

 הגברים של הבלתי־נלאה החיפוש
בחוף.

 היפה, יפה מסכמת חוף־ציד." ״זהו
 ועוטה טורקיז בצבע ביקיני הלבושה
ורודה. קיצית שימלח
 בדימוס דוגמנית לביא, עירית גם

 היום שם. נמצאת ,1970 ישראל ונערת
 בית־ של מקדמת־מכירות עירית
קרוב זה כי לדבוש, באה ״אני אופנה:

 יש פה, נחמד שברמת־השרון. לביתי
 לפה באים והיפות היפים כל אווירה.

 גם לעירית לה יש מהר.״ עובר והזמן
 ואפשר יין יש ״בקיוסק זווית,נוספת:

 הראש ותחת ראש!״ של יופי לתפוס
 כתום, ביקיני עירית לובשת הזה

.,השוקולד ציבעה את המבליט

|1ד י ה י משמאל, במכירה. קנתה ירושלים הילטון הכתובת בדימוס הדוגמנית לה משתזפת כן 1*
| דוגמנית היא גם לביא, עירית הפירסומת: עמוד ליד מה אותה מעניין לא רמתי. נלי 1 |

לשניים. אם והיום ,1970 ישראל ונערת לשעבר עם המגבת ואת אומרים, או חושבים, האנשים


