
\  ההיכרויות במסיבה. פגש אותה שולה, עם רוקד לנהיגה, בית־ספר בעל שגב, 1*1 |
 הרבים והאורחות כשהאורחים ספונטאנית, בצורה נערכו במסיבה העליזות .1^

יותר. רצינית במטרה שבאו לאלה מפריעים אינם בלבד לבלות כדי למקום שבאו

 שהגיעו החתיכות אחת היתה בלונדית, תל־אביבית רווקה שליין,אירנה
רווקודז, ומעבר. מעל עליזה להיות שהתפתחה הבודדות, למסיבת

 דומה. סטאטוס בעלי השני, המין בני עם במסיבה הופגשו ואלמנות גרושות
ברמת־אביב. הנמצאת דלק, תחנת בעלי דגן, האחים שלושת אירגנו המסיבה את

1  הגיעה אנטה, הספרית של ובתה רסקין יורם הארכיטקט של אשתו רסקין, ה 1*1
1 | | | _  דרורה, למטה: בתמונה הבילוי. בשביל סתם אחרות, רבות כמו למסיבה, |

בן־לווייתה. בחברת דלק׳ ממנהלי כיוס חפץ, ברור תת־אלוף של לשעבר מזכירתו

ו ה1■| |  בשיחה ואפולו, קשתא החברות בעל ידוע, תעשיין (מוזיקנט) אדרת ך
 למסיבות. מוסיקה כמארגן בעיר ידוע יוסקה לא־מזוהה. בלונדית עם 1111111

עליז. פורימי אופי נשאה אבל פורים, לפני שלם שבוע אמנם נערכה בדיסקוטק המסיבה

------------------------------------------------- 0*

 הנוצצים כל בין להבחין, היה שה ף*
ש השישי ביום שהתכנסו והנוצצות, |/

 לגיטימית שם מי המחפשות, למסיבת עבר
לא. ומי

 ה־ של בדיסקוטק שהתקיימה המסיבה,
 במוחם עלתה התל־אביבי, לונדון־מיניסטור

 לאחר וצבי, מנחם אחיו, ושני בועז של
ו אלמנות של הגדולה בכמות שהבחינו
 הדלק בתחנת המופיעות צעירות, גרושות

והח האחים, חשבו בנזין. למלא כדי שלהם
בנזין. במקום יין לקליינטיות להגיש ליטו

במנה. מעורב כשהוא בייחוד — ליין אבל
 את המחפשות חתיכות של גדושה כה

 — ראשונה פעם או פעם שוב — מזלן
 נוסף :התוצאה מיוחד. כוח־משיכה יש

 כדי למסיבה שהוזמנו ולמחפשות, למחפשים
 להגיע הצליחו לבדידותם, מקור למצוא

 רווקים ואפילו לרוב, ונשואות נשואים גם
 חיפשו לא שכלל לרוב, כן גם ורווקות

טובה. מסיבה סתם אלא לבדידותם, מקור
 למארגני מאוד החמיא כמובן זה כל

 רבים תל־אביבים כמו שגילו, — המסיבה
 מרקיעה־ שלהם שהפופולאריות לפניהם,
מסיבה. עושים כשהם שחקים

 על דגן האחים חושבים עכשיו אז
מסויימים. שיכלולים עם הסידרה, המשך
 אליהם. לטלפן למהר צורך אין אבל

חושבים. רק הם בינתיים,


