
 יפהפיות שתי
 נאבקות שווייציות

חסדיו על
החדש הזמר אליל של

 המחזמר של האמיתי גכורו לוד, •■י
 המנסה מבולבל צעיר הוא שיער, |/

 בשיא אליו. הנשלח מצו־הגיוס להתחמק
 ובין לחיות רצונו בין שלו הקונפליקט

 אפנה, אנה השיר את שר הוא הגיוס צו
 מי לי, יגלה מי השאר: בין אומר הוא בו

למות? לחיות, עלי מה על / לי יענה
 קלוד של דמותו את המגלם פיק, צביקה

 צריך אינו שיער של הישראלית בהפקה
 עלי מה על השאלה: את לשאול כבר

 בן צביקה הפך חולשים תוך לחיות?
 עם חדש זמר לאליל אלמוג׳■ מזמר ,20ה־
 לבמה מחוץ חייו זר.■ בתואר הכרוך כל

 הבמה. על חייו מאשר פחות לא סוערים
 עשויים היו הם זאת, שיעשה מי היה ואילו
 חדש. מחזמר לעלילת חומר לספק

דאןז מתחת חטיפה¥ * *
* מן - ן רו שו א ר  החל צביקה, של ה

דמו את לגלם שהחל אחרי קצר זמן | |
 הראשונות, ההצגות באחת קלוד. של תו

 לעלות הקהל מוזמן בו ההפנינג בקטע
 עלתה השחקנים, עם ולרקוד הבמה על
 בעלת משגעת, בלונדית צעירה הבמה אל

 אל ישר ניגשה היא סקנדינבית. חזות
 מבין לריקוד, זוגה כבן בו ובחרה צביקה,

 על לרקוד המשיכו הם השחקנים. כל
 מכך חדלו הרקדנים שאר כשכל גם הבמה

נגינתה. את הפסיקה והתזמורת
 שלהם הריקוד נמשך לילה באותו עוד

 ארז הבוקר לקראת מיפאניס. במועדון
 להתגורר ועבר האישיים חפציו את צביקה

 שרקדה הבלונדית של השכורה בדירתה
 שווייצית צוריכר, אניטה זו היתד, עמו.
 דוגמנית עיניים. וכחולת בלונדית ,19 בת

 כאשת לישראל שהגיעה במקצועה, צילום
טיפאניס. מועדון של החדשה הציבור יחסי

מריאנז׳ פיק צכיקה
 שנערת היה נראה הריקודים. רחבת ליד ברומנים. כמו פרחה השניים בין האהבה

שאין עד בריקודה, כל־כך שקועה ד,גוגו והסתחררה ראשה את איבדה היפה אניטה

 הגוגו נערת סיימה כאשר הלילות, באחד
 ואניטה הבמה, על ריקודה את מריאנז׳

 להתפנות כדי צביקה את לרגע נטשה
 את מריאנז׳ הזמינה במועדון, לעיסוקי,

 ארז הוא לילה באותו לריקוד. צביקה
 של מדירתה להתגורר ועבר חפציו את

מריאנז. של לדירתה אניטה
 שמאהבה ,וד,מופתעת ההמומה אינטה

 בינה ידיים. הרימה לאפה, מתחת נגזל
 שיודעי מתיחות. התפתחה הגוגו נערת לבין
 הדדיים. בחיבוקים תסתיים שלא אמרו דבר

¥ * *
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ה ** ק ק בי א פי  שעלה פולין, יליד הו
20 בגיל לארץ. שנים שבע לפני

 למוסיקה, מורה של תואר כבר נושא הוא
אוניברסי שליד למוסיקה האקדמיה כבוגר

 השוקולדון שלישיית כאיש י תל־אביב. טת
 נסיון כל ללא חבריו עם יחד לשיער הגיע
עם שלו החדש הרומן במשחק. קודם

 כשהתברר מספר, ימים רק נמשך מריאנז׳
הארץ. את לעזוב תיאלץ שמריאנז׳
 של עבודה חוזה על חתומה מריאנז

 המנהלת החברה טיפאניס. עם שנים חמש
ב המועדונים רשת ואת המועדון את

להופעות אותה לשלוח יכולה אירופה,
 ביום קרה. גם וזה ממועדוניה. אחד בכל

ל לטוס מריאנז׳ תצטרך הקרוב הראשון
 סיפא־ הספרדי בדיסקוטק להופיע כדי ספרד

דלארו. פאליה ניס
 מריאנז׳ בדבר? אניטה של ידה היתד, האם

 זאת לעומת כך. על לדבר מוכנה אינה
ומנש מחבקת כשהיא להצהיר, מוכנה היתד,

 מה יודעת לא ״אני צביקה: את בלהט קת
 בדבר אבל הנשים. את שמשגע בו יש

 לי יתחמק לא הוא — בטוחה אני אחד
ב הופעותי את שאגמור אחרי מהידיים.

 החלטתי אבל לגרמניה. לעבור עלי ספרד
 ולהשתקע לישראל זאת במקום לחזור כבר
 החוזה את להפר איאלץ אם אפילו כאן,
עבו אמצא אני יש? מה טיפאניס. עם שלי
אופנה.״ כדוגמנית בארץ דה

 של שבהיעדרה לחלוטין, שברור מה
 לפי צביקה. ישתעמם לא מריאנז׳
 ג׳וזי הזמרת עומדת האחרונות הידיעות

 — קראוס שמואליק של זוגתו — כץ
 ש־ יתכן השוקולדה. לשליש״תי להצטרף

 בחיים הבא השיחה נושא תהיה ג׳וזי
פיק. צביקה של המשוגעים

 תמונתו את תלתה היא לצביקה. באהבתה
הצגה. כל כתום לו המתינה מיטתה, מעל

 ומאוהבים צמודים רקדו כשהשניים אולם
 שהתפתלה הגוגו בנערת הבחינו לא הם

המיוחדת הבמה על בפראיות והתנועעה

)82׳ , ,
 אבל סביבה. במתרחש להבחין מסוגלת היא

 יפהפיה היא אף לה־ברטון, שמידט מריאנז׳
ובאניטה. בצביקה היטב הבחינה שוזרצרית,

המפסידה
בחברת נראית

 צוריכר, אניטה היא
 ה־ טיפאני, ממועדון

שבועיים. לפני פיק צביקה
למאהב נשיקה

הקלעים. מאחורי לו וממתינות

 במחזמר הופעתו שמאז פיק, לצביקה מריאנז׳ מעניקה
 אחריו המתזרות הטיפש־עשרה בנות של לאליל! הפן שיער
יחד. גם ובאהבה באמנות לילה בין זרק צביקה של כוכבו

 כוכב של בחסדיו הנוכחית ך**ןףך■
| | ^ | | |  נערתו היא שיער המחזמר |

לה־ברטון. שמידם מריאנז׳ טיפאנים של הגוגו
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