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ומרים. (חשמאל) ליזה ספרית־הצנזרת

1111 ך *י ?1  של בנו פדרמן, עמי 1
1 11# ה המלונות בעל 1111 /
 :למטה בתמונה הרץ. רחל וחברתו ידוע

רינון. חיה התל־אביבית עורכת־הדין

 יום־ההד ומסיבת בשמיכותיהם. התכרבלו
 .36 בן מייק התחילה. וריותי מייק של לדת
יותר. קצת בטח פחות. אולי

 למייק יותר או פחות שנה זה מה
 החתיכות כל את שחרש זה סטולוביצקי,

 בואכה לונדון עד והסביבה תל־אביב של
 לא עוד בעולם בחורה שאף הוליווד,

 התאוותניות הגניחות קונצרט •בפני עמדה
 במכו־ הסטריאופונית המערכת שמשמיעה

 הוא זה מכל ושחוץ שלו, נית־הספורט
ביחסי־ציבורז עוסק גם

 שרה עם הגיע הוא עצמו של למסיבה
 בוויק־אנד אותה פגש מבאר־שבע. ברגר

 הבא ״בשבוע לה: ואמר באילת, האחרון
ש מבאר־שבע? פתאום מה איתי.״ את

 גם יודע מייק סנוב. לא שהוא יראו
לעם. לרדת
 השנייה השמחה חתנית של גילה את
 שיש להאמין שקשה כמו להאמין. קשה

 אשתו היא הנחמדה רותי .18 בגיל בן לה
את שעושה זה הנחמד, גלעדי עמי של

 עוד יפים היפים האנשים של הפרצופים
יותר. מוצלחים יותר, עוד מעניינים יותר,
 וויסקי להתחמם. המסיבה מתחילה 11ב־

 המוסיקה חשוב. זה שרוצים. כמה יש
המפור התעשיין אדרת, יוסקה שסידר

 שמספרים — שלו המוסיקה בשגעון סם
להק כדי רק לראש־הניקרה שנסע עליו
 הפרעות בלי מביירות המוסיקה את ליט
משגעת. —

 שמח. להיות מתחיל מרקו של בתיבה
שי דן זכר. אין כבר האורגינלים לזוגות

 על שתוי. רק הוא שיכור, לא הוא לון
 גלעדי ורותי ג׳יבלי — הריקודים רחבת

המס ירכיים. מנענעים לבנה מיני בשמלת
 משעות לחברים מחייך רונן ג׳קי עדן

 בן־ שייקה העיתונאי שישי. יום של אחה״צ
 אחת של בקצב זוג בנות מחליף פורת
ה הרוח ריבלין, רובי עו״ד שעה. לרבע

 מנשק ירושלים של חיים הלא בחיים חיה
מאייר. בחברת מזכירה בהרב, אורה אח

מזכירה אומרת עייפה,״ מסיבה ״איזו

 האלה ״לזקנות משקאות. ועמוסת זוהרת
הקפלים.״ כל עם לזוז קשה

ב תפארת ממסעדת חצות. אחר שתיים
המ להגיע ממשיכים העתיקה ירושלים
 האש, מן ישר סטייקים חמים, בורגרים
 ישר וטחינה וחומוס ממולאים עלי־גפן

אורגינל. האוריינט. מן
מקטר האורחים בין מרחף עצמו מייק

 עכשיו רק בעיניים. כחול והמון בפה תו
 של בחצר הסברה עשה מלונדון. חזר

להיסטוריה. שייך השאר וכל המלכה.
 בחמישים טבולים בוקר. לפנות שלוש
מדי בעלי־גפן, ממולאים וויסקי, בקבוקי

 הפרפרים עפים וויסקי, בצל של ריח פים
מת הריקודים רחבת לשפתיים. משפתיים

להתרוקן. חילה
 טוב דבר אין בוקר, לפנות בארבע

 המלאכותיים הריסים שחור. מקפה יותר
אח מלאכותיים. ריסים כמו כבר נראים

 מתחילים עצמם, את אוספים הפרפרים רוני
לשפלה. לרדת


