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דיסקודם רשום זוגה שאינו חדש, ׳שקוסק

באמצע. בדיוק עומדת היפהפיה, מכנס מה
 בני הדודאים, גם שם דידו מזה חוץ

השח והתלהבה גוריון, וישראל אמדורסקי
להב. דליה קנית

אפ עם חבוקה הצטלמה מיכאלי ריבקה
 ברלינסקי, זאב להצגה, וחברה קישון, ריים

 לבד ישב צור בומבה החתיכות. בין שוטט
 עם בא לביא אריק אבל החיים, מן ונהנה
 אילי גם יותר. עוד ונהנה שושיק אשתו

 ואשתו■ דוריס, אשתו עם בא גורליצקי
 אלמגור, גילה השחקנית אילי, של לשעבר

בע אגמון, יענקלה של בחברתו שם היתד,
העכשוי. לה

★ ★ ★
בחורה כמו יפה

י1 *
 יפות: המון עוד היו היפה מגילה -*וץ

 הספרית וסריטה היפה, מור תמי (ןהיתר,
 שהוא היפה, ויורם היפה ירון ונירה היפה,

גלילי. ישראל של אחיו בין
כשהמקום ליורם, לב שם בכלל מי אבל

הדיסקוטק. פתיחת את מכל יותר אפיינההנוועח ההשתוררות
 לא אחד ואף כולם, את הכירו כולם

 פרומה. והשתוללות להתפרקות מיד שהביא דבר חפץ, שלבו כמו בדיוק לנהוג היסס
השני. מם האחד ולהתנשק להתחבק הנוכחים החלו אינטנסיבית, שתיה של שעה אחרי

 סוד שממתיק (ימין) היפה גסל יהושע הס□,הגגאושו הגנוים
מלכת־ של אחיה היפה, מזרחי בועז עם

 לא יפהפים גברים הרבה כן כל ביותר. המעולים הדוגמנים אחד מזור, יהודית המים־היופי
מתוצרת־חוץ., בלונדי דווקא היה מכולם יפה הכי אבל אחד. בערב זמן הרבה כבר נראו

 בעל מיליונר הוא והיום בן־קיקי, מיקי
בברלין. מועדוני־לילה

 סקר אותן החתיכות, לכל חביב היה הוא
ו שלו, האדישות הכחולות בעיניים בעניין,
 הכירו שלא חתיכות לכמה שסיפר למרות
 ממני התרגשו הן דייל־קרקע, שהוא אותו,
 של האישיות זה בחיים העיקר כי נורא,

הבן־אדם.
★ ★ ★

חדרים כהרבה אהבה

ם וסן! * ה  של אמת ידידי מאות עוד היו ל
 נורא נהיה כבר אז אבל בן־קיקי, מיקי 3

 ולחוצים• דחוקים להיות התחילו וכולם צפוף
 להרגיש התחילו המבקרים מאות שכל עד

 ושתויה. מאושרת גדולה, אחת משפחה כמו
 מיוחד, כזה בדיסקוטק היה שזה ובפרט

 קט־ ותאורות קטנים־מאד חדרים הרבה עם
 — ואהבה צפיפות ידידות, מרוב נות־מאד.
ל ובעיקר כולם, את לחבק כולם התחילו

כולם. את נשק
 הזאת, הווילה רחבי בכל הזאת, המסיבה

 שבקושי עד בלהתנשק, עסוקה כך כל היתד,
 איכשהו, שהזכיר היחיד הדבר רקדו. אפילו

ש התקליטים היו רגיל, דיסקוטק בקושי,
לנגן. המשיכו

 הערב. בסוף החדש בדיסקוטק שנראה מה. כל היה ^
|  סרט על אותם צילם משמפניה השיכור הצלם |

הנשיקות. על־ידי שהופגנו החיבה גילויי היו הפתיחה רב

 מזרחי, בועז כמו נוראים ביפהפים מלא היה
 ובדוגמן מזור, יהודית מלכת־היופי של האח

 הנינה עם התחתן שלא זה סטסיק, גרשון
ש היפה, לשם ואברהם מונטיפיורי, של
 אריק של אשתו לאלונה, נשוי פעם היה

 מנחם הוא התגרש, שהוא ומאז איינשטיין,
 מזה חוץ ישראל. של היפות הגרושות כל את
 יפה והכי גסל, יהושוע הדוגמן שם היה

 גברים מחוץ־לארץ. אחד בלונדי היה מכולם
 וגבות־ מחוטב פה עם פה: אין כאלה

 כל ובכלל, מודבקים וריסים מרוטות עיניים
 עתונאים שם היו כן בחורה. כמו יפה, כך

וארכיטק פוסט, מהג׳רוזלס סגל מרק כמו
 כמו ורופאי־עיניים שרון, אלדר כמו טים

 ומנהלי ברר, דיסלאב ודוקטור קשת דוקטור
 ו־ חבקין ואשר ינוקא משה כמו תיאטרון

הון. לביאה

החתיכות הכיב
 בכל שנמצאים אלה כל היו מזה וץ ך*
 עם אדווה, בנעמי החל הבוהימה, נשפי ן 7

 בחורה שגיפף מאירוביץ׳, ודוק בוסי, ידידה
 הארוס ״הוא בעליזות: שגיהקה לבנה, בשם
 אבל הכחיש, הוא נתחתן.״ ובקרוב שלי
לב. שמה לא היא

 חצקל בגאון שוטט הזאת השימחה בכל
טיפו בני כל על והשקיף איש־כסית,

שמ היה האטרקציה אבל אבהית. בעין חיו
של חבר שנים המון לפני שהיה עדן, עון

תל־אביב ברלין-ניו־יורק:
איש־כסית. חצקל אבהית, כמעט בחיבה הצד, מן בהם צופה מניו-יורק. שהגיעה קיקי, ־ בן
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 שאולי, טדי אבל א־פרופו. בדיסקוטק התקליטים ליד
 ב־ זועמות עיניים נעץ א־גוגו,, ויסקי מהדיסקוטק

תל- שניהם, של החתיכה כאשר ינאי, יוסי עתונאי

מנשקיס!


