
לוא׳ המלך
איתר, התחתנה השאר,

 נור# דומה מנדי, לטענת השש־עשרה,
 בין זה, ובגלל שאולי, רפי לבעלה

בחצות. בדיוק איתו מתנשקת נם וכאן
אינטנ בנישוקים לביא, אריק המחזמר כוכבואני המרו

 יואל המועדון מנהלת פריד, סימה עם סיביים
רודן. מזיוה שנקנתה בשמלה אריק, של אשתו שושיק, גם נכחה דן.

הבטן על
סוער לילה בילוי

ה נרדם גוגו נערת של
 אחרי אברמוביץ' אבי דייל

סילבסטר. בנשף ומיגע
הלח על

מחברי אחד

 מנשקת הבחורה של
 בחור שהיא בחורה

מנדי. של בדיסקוטק התזמורת
מנ ידיד, שלהכתף על

נערת־ מנמת
זילברשטיין. סונה עייפה דיסקוטקים
——2 3—

פודי
 בחס להתפאר הספיקה שמנדי עד אבל
 הם פרדי, של האורחים בפני אותם ולהציג

 ומנדי לפרדי, בעצמם והלכו אותה עזבו
 ועם פרדי. של האורחים כל עם נשארה

 יותר אותה שעזבו שלה, הפרטיים האורחים
לפרדריקה. וחזרו מאוחר

 שתי בין התנהל הגדול שהמאבק וכיוון
 אנשים די נשארו לא המפורסמות, המארחות

להיאבק. יוכלו האחרים המארחים שגם כדי
 פרד־ ניצחה הגדולה שבתחרות אומרים

 יש ותיקה ישראלית שבתור משום ריקה,
בסילבסטר. גדול יותר נסיון לה

הסילבסטר. כמו שמח יהודי חג
 ולכן הרבנות, של לא אמיתי, חג זהו

 לראות אפשר שרוצים, מה בו לאכול מותר
 פתוח והכל לטייל, לנסוע קולנוע. תיאטרון,

וחוגג. ומואר
 הזה החג את הארץ רחבי בכל חגגו לכן
 לכבודו ערכו גורדון, בקולנוע לו. כיאה

ב התנ׳׳ך. את בה והקרינו חצות מסיבת
 של תצוגה לכבודו ערכו כרמל זן מלון
 פיש גפילטע אכלו בא־פרופו הריון, בגדי

באידיש. שירים ושרו וחמין,
★ ★ ★

תחתיים אביזרים ללא
תל של הגדולה חרות־המסיבות ן*

 שהיה במוצאי־שבת, מיד החלה אביב 1 ו
 המארחות המתחרות: שתי מוצאי־השנה. נם

 ריים־ מנדי הן הלא העיר, של הראשיות
 סגל. ופרדריקה דיווים,
בתלבושת אורחי־החג את קיבלה מנדי

 שחור, ז׳קט שחורה, חצאית עיניים: מאירה
 פרדריקה שחורות. ונעליים לבנה חולצה
 בתלבושת אורחיה את זאת לעומת קיבלה

 ללא זוהרת ארוכה, ערב שמלת אמיתית:
תחתיים. אביזרים שום

 לפרדריקה ממנדי שעברו האורחים כל
 שהלבוש אחד פה קבעו למנדי, ומפרדריקה

 לעומת אבל סילבסטרי. יותר אולי מנדי של
 פרדי, עם בחמימות שהתנשק מי כל זאת,

למנדי, היד את ולחץ פרדי, של במסיבה

 פדרמן ואירית צהוב. שער עם פדרמן,
 הוותיק. השעשועים נער פולני, יורם עם
 הכוכבנית התבלטה הנוצצות השמלות בין
 וסוודר. במכנסיים — היפה אביב יעל

 התורניות היפהפיות כל שם שהיו כמובן
 ותמר רובינשטיין, מלכה׳לה אבל העיר. של

 עשר לפני יפות הכי הבחורות שהיו ישר,
יפות. הכי נשארו עדיין — שנים
 תקוע, יוסף השגריר בלט הגברים בין

בגדים מתקן לא שהוא חייט, דוקטור וכן

 הרבה פרד׳ שאצל החליט מנדי, של במסיבה
ונעים. חמים יותר

■מותר *גם*לגויים *
 השעה. באותה התחילו חמסיכות ***לגי

ת ח א ה * ו מנדי של בדיסקוטק נערכה /
 סגל, דב של הוריו בבית נערכה השניה
 שלהם שהדיסקוטק משום פרדי. של בעלה
זמני. באופן שרוף
 משקאות והמון אוכל המון היה פרדי אצל

משק והמון אוכל המון היה מנוי אצל וגם
 ללא היה זה כל פרדריקה אצל אבל אות.

 בעד הכל היה מנדי אצל ואילו תשלום,
כסף.

 בדלת, מיוחד מלצר עמד פרדריקה אצל
 הוזמנו שלא לאנשים להיכנס הרשה ולא

 שמית רשימה בידו החזיק הוא מראש.
 נמצא שלא מי כל בפני הדלת את וסגר
בה.

אילנה בלטה פרדי׳ של המוזמנות בין

המנו אחת הופיעה איתו, יחד אפים. אלא
ידיו. מעשה וסולד, קטן אף עם שלו, תחות

 פרדריקה את עזבו הללו האנשים וכשכל
 אצל נמצא מי לה לספר כדי למנדי והלכו

 אולי פרדריקה שאצל מנדי הודיעה פרדריקה,
 אצלה אבל ארוכות, שמלות מיני כל יש

גאנה. שגריר של האורחים ישנם
 באותו הוא, גם ערך גאנה שגריר כי
 גם יש, מה סילבסטר. מסיבת עצמו, זמן

 החליט הוא המסיבה לכבוד מותר. לגויים
ו ישראלים, אנשי־רוח עם הכרה לעשות

 שפירא אלה את הזמין הוא אנשי־רוח בתור
חצ עם דורן גילדה את בעלה. שיף, ודוד
 עידו הסופר את שלה, הוורודה המיני אית

רוחניים. אנשים ועוד בן־גוריון
 ברמת־גן, שלו בווילה כולם את קיבל הוא

לבו שהיתר, הרז, היפהפיה אשתו עם יחד
תח הרבה עם אדומה, ארוכה, בשמלה שה
הסיל את סיימו הללו האנשים וכשכל רה•

 ד משם הלכו הם השגריר, בבית בסטר
החג. את שם להמשיך כדי מנדי של דיסקוטק


