
או שי אחו או ש

 את צבעו ומאיי־ג׳רסי, מלונדון לאילת שבאו
ב ובכתבות. בפרחים האחרים ואת עצמם
 קאנ־ ,הבלונדית קארדינל קארול בלטה יהוד
 על פרחים בלהיטות שציירה מקוזיבק, דית

 נורית הירושלמית הסטודנטית של ישבנה
 קצין־המכונות־הראשי בלם פחות לא כהנוב.

אשל. אלי שמשון, אוניית־צי״ם של
יצ והצעיר, הידוע הירושלמי עורך־הדין

 מיסתורי את הדגים ביוגה, העוסק דויד, חק
 מטרים, ארבעה בן חבל בלע תורת־היוגה,

 כל של למחיאות־הכפיים הראש, על ועמד
המסובים.

 הפלייבוי חורש, דודו שם היו מזה חוץ
מר ששמו שכפי בן־שפרוט, ויוסי מאילת;

ועוד. אורי, ורב־סרן שירים; כותב הוא מז,
וה וחמה, עליזה היתה האווירה כי אם

 כל עם והתחבקו התגפפו השתוללו, חתיכות
אינצי־ כמה גם כמובן, אירעו, לידיים, הבא

 הבקבוקים 15מ־
 קארול משתעשעת

לאשה, בלבד ושו

 ״אין הפורימי הפסוק את לקיים התכוון הוא תיפול. שלא ברגליה מחזיק
 השתגעו רקדו, מסביב הנערות. שתי של, מלא פעולה לשיתוף זכה אונס״,
וללא־מעצור. בסיטונות שהשתוללו המסיבה, של הקרואים שאר מהומות ועשו

נאיוח ההיכיס נשו
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השתיים נבר היו הערב של זה בשלב כהנוב.

 סלומון מקסים צלמים, שני מצערים. מטים
 כרגע, להם, ברור לא מכות. הלכו ובר־טל,

בעין. פנס קיבל בר־טל אבל מה, על
 ביותר. הטובות במסיבות קורה זה אבל
קודם־ שנמצאר, עז, למקום הוכנסה וכאשר

קורבנות־היין. שרועים שכבו כשסביבן עליזות,

 סחה, ונעמי בוסי על־ידי באי־ד,אלמוגים לכן
 אחד שאמר כפי או, שלמה. השמחה היתד,

ב בבוקר, למחרתיים כשהתפזרו האורחים,
.״אנחנו אחת: שער, . ״אנחנו . . . . 

שלו. את עשה הספירט לומר. יכלו לא יותר

 שההיפיס אדווה, אשתו על המסיבה כל במשך שסר סחה בוסישומו בוס׳
שינוי, לשם הפנינה, אדווה נעמי בלהט־הפורים. אותה יגנבו לא

מיוחד. ספריי מהתזת בתוצאה■ בלונזי-נסוף, שיער אלא והשופע, השחור שיערה את לא


