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 נכונה בחירה הוא מוצלחת למסיבה ~
 גדולה בצלחת לשים צריך האנשים. של

 שחקנים, של מצומצם מיספר זמרים, כמה
 יפות, דוגמניות כמה ציירים, של קורטוב

 טלוויזיה איש מבוקשים, חתיכים הרבה
 מצויים, מיליונרים כמה רדיו, אנשי אחר,
 לערבב שניים. או אחד ספורטאי ורצוי
מובטחת. והחגיגה היטב,
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המסי את אך נהנתה, אומנם קארין ידה. את נישק כמקובל, לחיה
 הרבה הצפיפות בן־גד. סמי צלם־האופנה בחברת דווקא עזבה בה

המסיבה. את במהירות לעזוב מוזמנים מספר ולעוד לקארין גרמה

 הרעיון מן אך ישראל. עם לכל המסיבה
בדרך. משהו אבד לביצוע ועד

 של כהרגלם הופיעו, מוזמנים, 150 במקום
חגג. והבלגן בקירוב אנשים 500 ישראל,

 מחריש הרעש רבה, היתר. הצפיפות
 לגלי התוכנית הקלטת ורעיון אוזניים

 כל סיפר למחרת אולם מהפרק. ירד צה׳׳ל
היתד,.״ נהדרת מסיבה איזו ״אך אחי:

פיק צביקה ן
בצד אך שלו, מזוהה •ן

 למסיבה הגיע באוסטרליה הופעות מסיור אלה בימים שחזר
בלתי" במכרה פגש הוא האנשים. מכמות ונבהל בגלריה

ספורים. ימים בעוד ללדת העומדת מירית אשתו לו חיכתה בצד אך

 הפעם תל־אביביות. במסיבות נדירה ציפור היאאלבושט״ן ה1ח
 בשיר להופיע וחשבה קשת מזל בת היא כי הגיעה

למסיבות. לבוא כלל, בדרך הוא, גם הממעט ארצי שלמה בזמר פגשה היא שניים. או

באי־ ניראים אינם כמעט השניים אורנה. הצעירה אשתו עם □ ך 171 >
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בבית. שמרטף עם השאירה הקטן בנה שאת למרות רגע, מכל ונהנתה במייוחד זה

 התל־ בגלריה נכח אומנם הזה הסלט
 מה משום אך תוראל, איציק של אביבית
הצליח. לא המתכון
 פתח הורביץ,״ ניצולי לכל טוב ״ערב
 שנערכה המסיבה את דותן דודו הטיחה
לא לגמרי ניראו הניצולים שעבר. .בשבוע

 אל ונידחסג־ בהמוניהם הופיעו הם רע.
 בני שהם טוענים, כשכולם הגלריה, תוך
 המסיבה. נערכה שלהם וגדי, קשת מזל

 ליפשיץ, הרצל האסטרולוג את הזמינו
 את הזמינו ואפילו בכוכבים, ויחזה שיבוא
את וישדרו שיקליטו צה״ל גלי אנשי

 אבירן לאה. הציירת ואשתו ליפשיץ הרצל באסטרולוג פגשאפיון דוד
 המלה מן מקושתות, הן במסיבה הנשים שכל לליפשיץ אמר

כאחרים. קשת, במזל נולד לא עצמו אבירן דויד קשוחות. להיות במקום וזאת קשת
219 ■1


