
 כל נמלטה לחיצה, קיבלה בתגובה, כה.
בה. נפשה עוד

אינ הוא גם המשחק ברלינסקי, זאב
 רבו בעקבות ללכת ניסה בסרט, דיאני
 עדיין זזיתה שלו שהיאנדיאנית אלא ומורו.
 הראשונה, הסטירה אחרי כנראה. חלשה

מדוברת. לעברית עבר הוא

 למסיבת הגיעו הם הארץ רחבי מכל
 ואחדים רפי של — 42ה־ — יום־ההולדת

 אשרוב שלמה התיירים מדריך מחבריו:
 רז, ליאון הביולוגי המכון מנהל ),46(

גרינברג. דודי המיסעדן
 ג׳ודי של בתה ),27( מינלי ליזה הגיעה

 המשחק ,19ה* בן ידידה אל שבאה גרלנד,
 אסתר הגיעה פק. גרגורי של בסירטו

 אטיג־ עמום מנוסי, דידי הגיעו שחמורוב.
 חברת מנהל קראום, שמוליק ואשתו, גר

יחסי־הצי־ איש ואשתו, בנין עמוס הנפט
 רפי של לחוותו לשם, נתר לא י

לאילת? דרומית השוכנת נלפת,

מפלאסטיק לוחות־הברית את והורו
 רשקס, משה הסופר סטולוביצקי, מייק בור
 חצי ועוד חסידוף, דני השעשועים נער

 ולא לאילת, הכביש את סתמו הם הארץ.
 של בבתי־המלון פנוייה מיטה השאירו

העיר.
 עשן ענן כאשר רשמית נפתחה המסיבה

דיו מעשה — ורוד הפעלו מומחה של י
 את אפף — פק גרגורי של המיוחד לים

 רפי. של ההארחה כפר שמעל הסלעים
 גם — ורעמים בברקים מלווה הענן, מתוך

בכ רפי ירד — הנ״ל של ידיו מעשה הם
 לוחות־ את בידיו נושא ובעצמו, בודו

המפוצליט. הברית
ה את הבין המתרוננים העליזים קהל

 שאר את ולמלא לנאוף, לחמוד, החל רמז.
השמאלי. שבחלק המיצוות

 שהשתרעה אביבי, אלי של אשתו אביבי, רינה מדגימה
 המעניין החצי לפני בפיה, סיגריה קלאסית, בתנוחת־פיתוי

הספרית. וליזה נלסון רפי האילתי רוקדיס מעליה, לוחות־הברית, של יותר

 הקולות, את שמע הברקים, את ראה ועם
 לוחות הורדת טקס אלקטרונית. מוסיקה לקול

 ושתיים הארבעים יוס־הולדתו לכבוד נערך
הרבים. ידידיו את כך לשם שהזמין נלסון

 המפור־ האמריקאית והזמרת הכוכבת מינלי, ליזה ן1 ןף ך ן ף ?1
11^1 1 .1 .1  טיים. בשבועון לשטר מכבר לא שזכתה סמת 1

 על־ידי מתקבלים שנים, בשמונה ממנה הצעיר ארנז, דייזי וידידה
בריקוד. שקועה תמרה, האופנה מתכננת :משמאל בתמונה נלסון. רפי


