
צדוק שד החדשה האשה
 צדוק את מעסיק מה לדעת קשה
 מד עוד פתיחת — יותר קראום

 אשה עם חתונה או עדורלילה,
ז חדשה

 החמישי ביום שנערכה במסיבה
ה — שוב צדוק זאת עשה האחרון

מו ופתיחת חתונה שניהם: את פעם
 ופתיחת הכלולות למסיבת עדון.

 ב־ האורחים כל הגיעו המועדון
 ב- אנשי מרומם. מצב־רוח

 ידידים, לפגוש שמחו ותיקים הימה
ו הצטופפו שולחנות כמה וליד

 חתיכות ושחקנים. זמרים ריכלו
בהפ- בגפן, הגיעו ויפות צעירות

 הצעקה וצמות, מקורי לבוש גינן
השיער. באופנת האחרונה
 בן הוותיק הבוהימה איש צדוק,

מועדוני- לפתוח כבר הספיק ,42ה־

מו והמולה, ברעש רבים לילה
 ובשקט. לאט לאט שגססו עדונים

פע חמש כבר הספיק להתחתן גם
אמרי היתר, הראשונה אשתו מים.

ה מחדרה. היתד, השניה קאית.
 אמריקאית. היתד, שוב שלישית

 יפה־ דיילת היתד, ארבע מיספר
 חיי ניהל עימה טרי, רחל בשם פיה

 בת גם ביותר. סוערים נישואין
 זו אך מרחל. לו יש הילי בשם

 אמריקאי, בבחור לבסוף התאהבה
 עימו להתגורר ועברה לו נישאה

 התחתן אלה בימים בלוס־אנג׳לס.
19 בת צעירונת :חמש מיספר עם

מאו נראתה 5 מס׳ אשהקראום אסנת
 במסיבת ביותר שרת

 כשהיא שנים, שלוש יצאו וצדוק היא שלה. הכלולות
המישפחה. בברכת נישאו לבסוף מהוריה. זהותו מסתירה

 יצאה הציירתבונהרדט מרים
 דיסקו במחול

 עסוקה היא כאשר ברנהרדט. גיורא הטבח בעלה עם
יחד. הס בערב ילדיהם, בגידול גיורא עסוק בציור,

קראוס צדוק
לשני ואס נשואה ליה,

 שעמו צעירות נערות שלו במסיבה מקדם
אגג׳ בחורה גי, עם בתמונה: מיודד. הוא

לבדה למסיבה באה היא בארץ. שהשתקעה לדיס,

ירימי. (״אוסי״) אוסנת בשם
 ודקה, יפהפיה תימניה היא אוסי

 קלועות צמות 14 עם המתהלכת
ש מי כל בפני ומצהירה בשיער

האח החתונה ״זו :לשמוע רוצה
נשוי יישאר הוא איתי שלו, רונה

 אומר זאת, לעומת צדוק, לנצח.״
 ואין פעמים שבע נשוי היד, ש׳סבו
 במיספר מי על יגבר מי לדעת

הנישואים.
 רנ זמן מעמד יחזיק •מי מעניין

י הנישואין או החדש המועדון יותר,

 יודע אינו שאיש תמי, עם בריקוד כישרונו את מדגים השחקןעיני מנחם
גבוהת־ תמי ״הגמל״. כל בפי מכונה היא אך שמה, את

עשתה אחר־כך קראוס. שסוליק של במועדון־לילה כבארמנית שנים כמה לפני עבדה הקומה

 מיקצועי בריקוד האורחים תשומת־לב את משכו ומנחם היא למחול. למורה הסבה.והפכה
 בגפו למסיבה הגיע עיני מיקצועייס. רקדנים אפילו מבייש היה שלא הדיסקו, לקצב ממש,

בגפה. למסיבה באה היא שגם תמי, את בה ומצא הפעוט בנו טס עזי אשתו את בבית והשאיר
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