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גבוהים. הכי הבחורים בשני ווה

 ינ־יא אריק הוא האחד כי יפים: הכי וגם
 קוראות 15ה־ בנות הילדות שכל זה שטיין,

 שמוליק הוא השני ואילו אליל־הנוער, לו
 הספיק הוא מקצועי. רשע שהוא קראוס,

 נלבנה, חור בסרט הגנגסטר להיות כבר
 סיפור־יחסיו אך בפורטונה, בוזגלו והאח

תסריט: מכל יפה כץ ג׳וזי עם
 מארצות־הברית ארצה הגיעה גרזי

והתאה־ קצר, לביקור שנים כארבע לפני
נשוי. שהיה בשמוליק, בה
 שהתגרש אחרי אותו לאהוב המשיכה היא

 לאהוב והמשיכה לנצח, באושר איתה וחי
 עם פעם עוד לה התחתן כשפתאום אותו

 המשיכה כך כל והיא לגמרי. אהדת מישהי
 רעם שוב התגרש שלבסוף עד אותו, לאהוב

 יהד לחיות ממשיכים שוב הם ומאז לכבודה,
לנצח. באושר

 אל המשקיפה בדירת־גג להם גרים הם
 סיאמיים. חתולים של בעדה ומוקפים הים,

ל בא אריק־אינשטיין־אליל־הנוער היה ולשם
אותם. בקר

 שרו הם הדבר: קרה אחד, ערב ואז,
 עצמם הקליטו שעשוע ולשם להנאתם, יחד
סיפור, כמו נשמע (זה ואז .הטייפ על
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זמרים. כצמד גם הופיעו אלא זוג, רק

 התוצאה, את שמעו כשהם אמת) זה אבל
 שלישיה שהם מיידי באופן החליטו הם

 לעובדה התכוננו לא והם הכלל. מן יוצאת
 שהם לכך התכוונו הם יפה. של׳־שיה שהם

יפה. ששרה שלישיה
 אחרת: פעילות כל הפסיקו הם רגע מאותו

 שלו, האיינשטיינים עם להופיע הפסיק אריק
 וכן הצלחתה, בשיא הייתה שתכניתם למרות

 בגברתי כרקדנית ששמשה וג׳וזי, שמוליק
בעסקים. להצליח ובאיך הנאווה
 גם אלא יחד, לשיר התחילו רק לא הם
 והמנגינות, מהמילים גדול חלק יחד לחבר

 החלונות קראו לה לשלישיה, שם ולבחור
 למצעד להגיע כבר הצליחו וגם הגבוהים,

הפזמונים.
 אריק שלישיה: מבחינת מאורגנים מאד הם

נורא בצורה להתנהג שהתחילו ושמוליק
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היום. עד נשארה קצר, לביקור שנים כארבע לפני תיירת, בתור מאמריקה לישראל בעצמה

 מגו־וה מיני-מינימאדית ולחצאית

■ הוו בנוודישיה - הראוה שמואר
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