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המזוקן. גוב גידי ועמיתו ידידו. של חזהו על ראשו את מניח

 דני ,חינוך ׳שלום יאת יעבור נולה מיקרוב
 ילאן !ומי ׳סנדר׳סזן. ודני ברב גידי ליטיני,
ה צ׳רצ׳יל, המפורסם הגיטאריסט אפילו
 הדיר שלאחרונה קלפטר, כיצחק גם ידוע

 בשטח ׳נראה ציבוריים, :ממקומות רגליו
 המשגעת המוסיקה לצלילי בעליזות ורקד

 המוסיקה. שיגעון הסרט מתוך ג׳ים הבי של
ה התיאטראות מכל שחקנים ישם והיו .

 ימיכ־ ברייבקה החל והמיסחריים, מסובסדים
 בריקי ׳וכליה גר ואביבה למלאו, יחנה אלי,
 של יחדש דור סור. וציפי שביט זזי גיל,

 השחקן גם היה ׳ותיק. דור לצד שחקנים
 גברי- מרים השחקנית ׳והייתה ישליט נחום
 ממושכת ׳משהייה ישיבה ׳מקרוב שזה אלי,

 יבה״א הזוהר ׳נערת והיתה. בארצות־הפריית.
 ׳בסרט, וישראל בכלל ׳תיל־אבייב ושל הידיעה

 פקסקטטשטן שוורץ, (בייאטריס) ברכיה
י ה־־ו׳^ ח־ד־ ובגוף

צרפתית דתיפה
הזמר בעלה־לשעבר, רת

 ריבקה השדרנית את דוחף צרפתי צדי הבמאי
בחב־ שבאה אמדורסקי, מיקי האופנאית מיכאלי.

פה. במלוא צוחקת נראית אמדורסקי, בני והמיסעדן

ה אח אותם ושתה כמים שניים ךי
/  כתוב כך ׳שלוק.״ של הפתיחה רי /

 ׳שנשלחה המקורית, ההזמנה גבי על היה
 התל־אבי• בבוהימה מיישהו ׳שהוא מי לכל
 שייקרא חדש מועדון פתיחת לרגל ביית,

 מצורפים היו ההזמנה אל שלוק. בישראל
 שהם כיא׳ב־ראש, :נגד רוקאל, כדורי ישני

 בנשף המאחרים של בציודם הכרחי פק״ל
 ה־ אובדן עד וביין בוויסקי עינם והשמיט
 עוזר הרוקיאל ישכן ההכרה. ׳ואיבוד חושים

 בפוקר הנוראי הראש סאב על להתגבר
שאחרי.
 ׳שנדחקו ׳חוגגים מאות ;אותם כיל ׳ואכן,
׳ב השני ביום שלוק של בשעריו ונדחסו

 כדורים. לאותם בוודאי ׳נזקקו ׳שעבר, שבוע
 שלוק, ׳מועדון פתיחת יאת יראה שלא מי כי

 לוי זוהר המתופף בעליו בפי המכונה
 דיסקוט־ בן־זאב דורי הדיסקג׳וקי והזמר

מימיו. ׳פתיחה ראה לא רון,
 מיגאל החיל הזמרים, כל שם. היו ׳כולם

קצרצ ׳בתספורת ׳מיקה היפה ואשתו בשן
 היסה אישתו בלי פיק בציביקה וכילה רה,

׳שזה הרך על לשמור ׳שנשארה מירית,

כדור


