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האריס ריצ׳ארד סילבסטר!!!
 ואסי מזוזה, — מאנדי ו,ידי משה —

רקדנית • הביתה הודו תרנגול לקח דייו
למולדת וחזרה הגולה נטשה להלובה הבטן

- במאנדי׳ם פרטית מסיבה - האריס:
 יהודי חג לך אין רב, בי בר לכל כידוע

ישב אם סילבסטר. ליל כמו ועליז שמח
 תשמעו שכמותכם, אפיקורסים בבית, תם

שהססדתם: לפחות
 דיכפין. לכל חינם פונש חילקו ג׳קי אצל

 לצלילי וסלתה השמנה אכלה האוס בסקוטש
לענפיו מתחת ישובה כשהיא תזמורת,

קומוניקציה — העיקר צביה:

 עיקר אבל צעיר. אשוח עץ של הרעננים
בדיסקוטקים. התחוללה ד,שימחה

 האריס ריצ׳ארד השחקן ערך במאנדי׳ס
 כמי שמילאו שלו, לחברים פרטית מסיבה
 המועדון. של הקומות ארבע כל את כלום

 ובשיטות מאד יפה בילו האלה החברים כל
 למתנש־ בעיקר התחלקו אלה גווניות, רב

 ומסתובבים. רוקדים שותים, אוכלים, קים,
 כל שנישק סולל עמי בלטו המתנשקים בין

 שהכל יראו שכולם כדי אשתו, את הזמן
 אותו, שעשה דייב, והספר ביניהם, בסדר

 לה שקוראים משגעת בלונדית לפצצה דבר
דיאנה.
 דייב סיפר לשמוע מוכן שהיה מי לכל
 ונראה, נחיה שבוע. עוד איתה מתחתן שהוא

 בין אלגנטי הכי סילבסטר. יום כל לא
 קורנהויזר, ריצ׳ארד הדוקטור היה הסועדים

הדוק המיליונר. בת מאייר לורדה שנשוי זה
 שעוררה פרפר, בעניבת ענוב הגיע טור
 החוגגים. אצל אסוציאציות מיני כל מיד
 תפריט את וביקשו לדוקטור ניגשו אלה

המאכלים.
 אך המנות, את אצלו הזמינו גם כך אחר

 דבר לכל ההזמנה. את לקבל סרב ריציארד
מל להיות אבל פפיון, זה פפיון גבול יש
בסילבסטר? צר

 לירות 7,200 לו שעלתה השימחה, בעל
 א־לה העיץ על שחורה ברטייה בא במזומן,

 כוס מתוך שמפניה הזמן כל ושתה דיין,
 שיהיה כדי עימו, שהביא מטר של בקוטר

 מאמן בטוח. שבטוח מה לשתות. ממה לו
 הזמן כל הסתכל מירימוביץ יוסלה הכדורגל
 את ומנשק שותה שריצ׳ארד איך בהערצה

 איכשהוא החזיק הוא שלו. המזכירה ג׳ולי,
 חג שירי מחרוזת שר שריצ׳ארד עד מעמד
 להתאפק יותר יוסלה יכול לא אז מולד.

גביע. לו והעניק
 בדלת, הערב שעות במשך עמדה מאנדי

מזו אני בעליצות: ואמרה נשיקות, קיבלה
! זה ! ! מזוזה אני ! ! !

 זה, על יודעת שהיא איך תתפלאו אל
מאג סיפרה בריטי, לעיתונאי שנתנה בראיון

- מטר בגובה מכוס שמפניה 

■ א ך ע ש י ר י !
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 - האוס מהסקוטש רוז׳ה
רענן עץ כל תחת

 יום כל קוראת שהיא סודות בסודי די
תלמוד.

 פחות, לא מלא היה השכן הקינגס מועדון
 בדיוק עשו המחשופים במחשופים. בעיקר

 ריצ׳ארד של החברים שעשו הדבר אותו את
 גופה על נמצא המחשופים שיא במאנדיס.

 צביר, דושניצקי. צביה הדוגמנית של הדקיק
 זה? מי שחרחר. ברנש עם במרץ התנשקה

אותה. שאלנו
 לנו הודיעה איטלקי,״ עיתונאי שלי, ״חבר

 ״איך לרקוד. והמשיכה בנונשלנטיות צביר,
 חשוב? זה מה יודעת. לא צביר, לו?״ קוראים
קומוניקציה. שיש העיקר

דיפלו שחקנים, הצטופפו פרדי של בפאב
הי בראש יפות. וסתם ציבור אנשי מטים,

 ידידה כשלצידה לביא, דליה עמדה פות
 מנחם לו גידל באנגליה גפן., מנחם הצייר
 ניראה הוא סוף שסוף כך ושערות, פיאות

 מש לא המזוקן איינשטיין אריק צייר. כמו
החוג רוב בכלל, אלונה. אשתו של מצידה

 בחצות, אז שלהם, הנשים עם הגיעו גים
 כל הפתעות. שום חלו לא הנשיקות בזמן
הארכי התנה: יפה הכי שלו. את נישק אחד
 אילנה, מאשתו שדו•; מפני שרון אלדר טקט

 הארכיטקט מלו האבא גם עליו הסתכלו
 כבר יכול מה אז השחקנית, שלו והאמא

כאלה. בתנאים לעשות אדם בן
 אמרות והשמיע בצד ישב מנוסי דידי
 מהנשים אחת עס התנשק כשמישהו שפר,

 א. דידי אמר שבשטח, הבודדות הבודדות
 ויש הספק מן שנהנים אנשים ״יש פרופו:
 יכלו אילו ההפקר.״ מן שנהנים כאלה

 המנשק מצד בתשובה שקיבל המבטים
.להרוג . .

 האופי את וקראה ישבה שחרחורת בחורה
ממנה יצאו כולם כתב־היד. לפי האנשים של

טוב!!! מזל ודיאנה: דייב
אמ מה סיפר לא אחד אף אבל נירגשים,

לו. רה
שמ של בים טובע הערב, לו זרם וכך
 החוגגים. אחרוני התפזרו שחר עם פניה.
 את דן אורי דליה, את לקח גפן מנחם
 את פורת בן שייקר, וורדה, היפר,פיה אשתו
 אהדו־ את דיין ואסי עלמה, היפר,פיה אשתו

 צלוי. הודו תרנגול בתוספת נר״
! טובה שנה ! !


