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פרידה למסיבת בדרך פרידה מסיבתהמלכותיות מנהיג

 בארץ עסקיו את גמר ניימן יהודה צייר ך*
 כל ואת נעל התערוכה את עתה. לעת ) |

ב לחסוך כדי ואחר־כך, מכר, התמונות
מ 20כ־ הזמין שלום, ואמירות טלפונים

 ש־ מפני פרידה, למסיבת האינטימיים ידידיו
ככה. סתם הארץ את לעזוב אי־אפשר

 בת האינטימית מזילה ערך המסיבה את
 — שמריהו בכפר ידיד של החדרים 10

 שלא ידידים, לשני מכסימום או לידיד, חדר
 שהמס־בד, תתפלאו אל אז הגינה. על לדבר
מאוד. שקטה היתד,

מהגינה חוץ וידידה: רותיושוחחי בפינתו איש איש ישבו הידידים

לשחייה קלות הפסקות

נורמ לא והילולות מהפכות התיכון הים
יומיומי עניין הן ליות

היו. — דיוק ליתר
 הצרפתים העובדים סגור. המועדון עכשיו

 והישראלים בקיסריה, במועדון לגור עברו
 של בביתו פרידה מסיבת לכבודם תיכננו
באפקה. בנין עמום אל״מ

 ביום וכבר רחוק, הגיע המסיבה שמע
 וכסית בקליפורניה הסתובבו בצהריים ו׳

 לצידם אליה הוזמנו שלא עצובים פרצופים
סיבה. אותה בגלל נעלבים פרצופים של

 אל״מ של שהמסיבה אז ידע לא איש
ושההילולה מסיבה, עוד סתם תהיה בנין

האופנה של האחרונה הצעקה וניימן: זיווה

 ב־ ולגמרי אחר, במקום תיערך האמיתית
מיקרה.

 למרות ידע, לא סטולוביצקי מייק אפילו
 בכפר־ שלו בווילה נערכה הזאת שההילולה

שמריהו.
 לשתות הצרפתים ידידיו את הזמין מייק

 התחיל ומזה לאסקה, בדרך כוסית אצלו
 כריסטיאן, אכזיב, של הבארמן העסק. כל

 ו ל מגישים שהפעם מזה התרגש כל־כך
 ויסקי בקבוק חצי ששתה עד משקאות,

 נדבקו האחרים לרקוד. פרנסואז את והזמין
 כמה עוד אחרי דבר. אותו ועשו שלו במרץ

 ובו׳ פרידה נשיקות להתנשק החלו כוסיות
לב משם. לזוז סדנות כל גילו ולא וכר,
 השאר לאפקר,. ונסעו איכשהו, קמו סוף
כל לא שהישראלים מפני עליז, פחות היה
 לפי לבושים בני־אדם לראות רגילים בך

 עסוקים היו לרקוד ובמקום אכזיב, אופנת
בלהסתכל.

ה של הבגדים שכל ידעו לא פשום הם
 מה ושכל לנסיעה, כבר ארוזים צרפתים

 המהפכה תלבושת את זה לגרד שהצליחו
 מצחיקים דומים, אביזרים כמד, ועוד שלהם

ולם אמרו מאוד הקטנות בשעות פחות. לא
* רו-ז1-..<<*ו־ ידיז ודוריו?  רז-ייר^י <

 לולא להם, מאמינים אולי היינו פרידה. של
ופרנסואו, מייק את למחרת כבר פגשנו

ח__ייחייוד .■י.״,־..? ז ו י ה לזזידריץ ידתיודזז? הדער__י

 בו. והיא בד, הוא בזו. זה מאד אוהבות
אנחנו אז פרידה, קוראים אתם לזה אם
כאלה. רטדייויח דרר ^וס *דיוית לא רדד

המהפכנים ראש
 היפה עמירה על והסתכלו דיומא, ענייני על
 העיתונאית של היחפות הרגליים על או

 רותי התל־אביבית הבלונדית ושל יריב זיוה
 הצעקה זוהי יחף שללכת מפני נוסבאום.
הלונדונית. האופנה של האחרונה
 וצמידים טבעות, עם ללכת גם אפשר
 הרגליים. אצבעות על — ועגילים

להסתכל. לאן שתדעו אז

שלום


