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 כל קשורים יהיו שהם לכך ולדאוג בכלבים,
 רחמנא־ ,פריחה יקבל לא שג׳י כדי הערב,
ליצלן.

 הסילווסטר מסיבות היתד, אחרת תקלה
 ההוללות אחרי קודם־לכן. יומיים שנערכו

 כי •שידוע מאלה, רבים היו סילווסטר של
ב מלי אצל מסיבות לערוך אי־אפשר
חולים. פשוט• היעדרם,
 פירסט אורי של אשתו פירסט, דפנה

 היא גם מזור, דליה של ואחותה מהטלוויזיה
 בא אורי להגיע. יכלה לא מהטלוויזיה,

 שאין והחליט דקות עשר הסתובב במקומה,
 אפילו מאשתו, טובה יותר חתיכה אף שם

הביתה. וחזר חולה, שהיא
 החדש הפרלמנטרי כתבו רייכר, גדעון

 נילי. אשתו, עם בא אחרונות ידיעות של
 ה־ ממסיבות תשושה עדיין היתה נילי

 נשאר גדעון הביתה. וחזרה סילווסטר,
 ידועות, ירושלמיות חתיכות שתי לבלות.

 בלי הגיעו גלמונד, ׳ואילנה פרוכט שלומית
 בבית־ היו הבעלים שני שלהן. הבעלים

כ אלא כחולים, לא צדק, שערי חולים
 היה פרוכט לדוקטור אבל תורניים. רופאים

 כלב־שמירה אשתו עם לשלוח שכל די
 רואה־החשבון ידיד־המישפחה, בדמות צמוד

 פית־ גילה קיפרברג אבל קיפרברג, יעקוב
 הידועה התל־אביבית החתיכה את אום

 השמירה תפקידי את ושכח יצחקוב, אילנה
שלו.

 לא האביר
בחצות הגיע

 ניכר אומץ־לב הוכיחה גור ילגה
 שבביתה למרות למסיבה, הגיעה כאשר

מסיבת־סיל- לכן קודם יומיים נערכה ביפו

 למסי שהגיע תימהוניהאביר
לא מירקין, ברוך בה,

 קיוותה שהיא משוס רק מלי על־ידי גורש
אביר־חלומותיה. יהפוך הוא בחצות כי

 מ־ הצטרפו אילנה אל עתירת־קהל. ווסטר
 מרה, תמר העיתונאית לני, בולה תל־אביב

 ועימה ממיטת-חוליה ערב באותו שקמה
 האדריכל של היפה אשתו עמוס, חברה
 הרמן־ נילי והעיתונאית תמי, ישר, יצחק

טל.
 ראשיים. כוכבים שני היו הגדול לערב

 שר־החוץ של יועצו בראון, חיים היה האחד
 משובצת חליפה לבוש בא אשר אלון, יגאל

 עם צמוד ריקוד בין תואם. קסקט ולראשו
 בחדשות העובדת חתיכה בלונדית נאווה,

 עם יותר עוד צמוד ריקוד לבין הרדיו, של
במסי ביותר היפה ספק ללא שהיתר, ניבה,

 כל בשיכנוע בדאון עסק היפות, של בה
 יגאל זה היה לא כי לשמוע, מוכן שהיה מי

זאיר. מדינת עם המגעים על שהדליף אלון
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