
 בקבוקים המכיל המועדון יקב על ממונה היא יין• ייז׳
 לשתות או שלם בקבוק לקנות יכול מבקר הסוגים. מכל

השתיה. מידת את המראה באופן מסומן בקבוק מתוך

ף ה. עו חז מ  כמה רץ הוא ״פיגאל״ במועדון מלצר בתור ו
 הצגה. מלווה עוף המכילה הערב ארוחת לילה. כל קילומטרים

נוסף. תשלום לשלם עליו קפה או משקאות המבקר רוצה אס

 קלוב בקברם המלתחה על ממונה קורין נדיבים. האורחים
 שתיו מדמי בא הכנסותיה עיקר אך זעומה משכורתה אמנם

עליהם טובה המשקאות כשרוח רחבה ביד נותנים שהאורחים

הגל- המחר. חדשות.
 עתון של הראשונים יונות

 אקספרס, דיילי הבוקר
 ש־ הגדולה היא שתפוצתו

יוצ כולו, העולם נעתוני
ה ההדפסה ממכונת אים

 מועלים נארזים, ענקית,
 הממי משא מכוניות על

 ונשלחים בחוץ זינות
 הוצאות הרכבת. לתחנת

 נשלחות אלו ראשונות
 גמר עד כי השדה, לערי

 הטפסים מליוני הדפסת
 טריות חדשות מגיעות

 לעתונים המוכנסות יותר
 הגדולות. בערים הנמכרים
 מדי משתנכי. המהדורה

היום. במשך בפעם פעם

ן ו ב ש ת. ח ו ג ו נ ע ת  את ״פיגאל״ הלילה מועדון סוגר שלוש בשעה ה
 קצת הגדולים לאולמות מחזירים השירותים שאנשי בזמן בו דלתותיו.

 הלילה. חשבון את ועושים הראשי לקופאי המלצרים פונים ונקיון סדר
 הלקוחות רצון את לספק ובא בלונדון חידוש הוא מועדונים של זה סוג

פרוטה. 875 ללקוח עולה הערב ארוחת לרשותם. גדולים סכומים שאין

לא שינה. או קלפים
 מועדוני מרובע הרחק

הר מוארים שם הלילה,
 היום, כבשעות חובות
 גרדן, קובנט שוק עומד

 לונדון בשוקי הגדול
 כמה וירקות. לפירות

למ הממתינים פועלים,'
 ולרבבות המשא כוניות

 התוצרת את יביאו אשר
מ מהכפרים, החקלאית

 עם בקלפים שחקים
 השעה הרכבת. פקידי

 רק בא והמשחק מאוחרת
 המתנה זמן ״להרוג״ כדי

 ההימורים וסכומי ארון
אח בפינה גבוהים. אינם

 נפרשו האולם של רת
 פועלים וכמה • שמיכות

 רגעי כמה לחטוף שכבו
 יקרים. מנוחה או שינה
 עולם את יודעים הם אין

 כי אף הלילה, מועדוני
ו החדשים המועדונים ז

 ויכול יחסי באופן לים
בהם. לבלות פשוט אדם

 במועדון העובדות ״הבנות״ חדר זהו ההופעות. בין
 מחליפות מחדש, מתאפרות הן להופעה הופעה בין הלילה.

 המסובים. בין להסתיבב חפשיות הן ההצגה אחרי תלבושת.
עבורן. המוזמנים המשקאות על אחוזים מקבלות הן


