
ותיק והכי אנסקדוסיב׳ הכי הנשךמשוגעות הכי חתחטשות ־ יפות הכי הבחורות

 תוכננה שבוע, ה של פורים סיכת
 — יותר נכון או שנה. 40 לפני {./עוד

 בהפסקות ונמשכת שנה 40 לפני החלה היא
 היד ועדיין האחרון. לפורים עד שנה, של

 משך הפכו מרץ עודף נשפי כי נסוייה.
לפו נרדף לשם האחרונות השנים ארבעים

מאוד. ועליז מאוד אכסקלוסיבי פורים רים,
 לפני מספר שבועות מתחיל מרץ עודף
 מארגנת שא״ג, גבריאלה יושבת אז פורים.
אור של רשימות רב במרץ ומכינה הנשף,

הז 600מ־ למעלה הכינה היא השנה חים.
 לביתה לבוא מוזמן מכל דרשה מנות,
ביותר. אישי באופן ההזמנה את ולקבל

 האחרון ד,ששי ביום די. לא בזאת אולם
 האולם בפתח שא״ג גבריאלה התייצבה

 ופיקחה התל־אביבי, הילטון מלון של הגדול
הז לך אין תיכנס, לא ״אתה אורחיה: על

 שייע הכדורגלן של לעברו קראה מנה׳׳׳
 לו ישמש ששמו כך על שסמך גלזר,

כניסה. ככרסיס
★ ★ ★

שיכורים:" אץ ״אצזי
 לא הזמנה, לו היתד, שכן אחר

ה אף על — להיכנס איפשרה
 האישיים ידידיה עם נימנה שהוא עובדה

שהצ היחיד מחופש. היה לא האיש כי —
 הוזמן, שלא למרות פנימה, להתפלח ליח
 שא״ג גבריאלה סער: טוביה השדרן היה

הצידה. ראשה את רגע באותו סובבה
 במת־ ועל השולחנות, שסביב אירע כך

 מכובדים, אנשי־עסקים הצטופפו הריקודים,
 ומסרו־ מטורזנים בחורים יפהפיות, נערות
משונות. בתחפושות נכבדות, דתות

משש־ למעלה שאלו למה? באמתנובע!! דגה?
מרץ. עודף בנשף המסובים מאות

שמשמאל האשה זה. באירוע שנשאלה היחידה השאלה היתה לא וזו

 שהם למרות שמימין, הגבר את לזהות ואופן פנים בשום ידעה לא
 עד מוצלחות, כל־כך תחפושות כאן היו ותיקים. ומודעים מכרים

קרובים. וחברים ידידים של נחלתם היתה הגילוי לאחר התדהמה כי

וגל נשיטת
רותי של רנליח :פ׳ני

זיו, דן כורע רבה, באצילות
 ותרנומי־מדע, ספרים מו״ל
חיפאי. ארכיטקט אשת זילברמן,

 יודע אינו איע׳ אשר נערה, יהינההרוסי̂ת הנשמה
מרץ, עודף לנשף הניעה >כיצד

ורבים. נלהבים לחיזורים זכתה — לחלוטין אלמונית שהיתה ולמרות

ן ך ז י ה ו ן נזיל־ בני מאשר אחר לא היה ך
11111 1 1■ | פלט־ דורית של בעלה שטיין: |

באזיקי־זתב. סבול בונד לנ׳יימס חולחפזסח דורית שר.
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