
1)ל 1 נוכח משתאה הערב כל הסתובב הוא בצהלה. התיאטרון שחקן הוא *1
יום־ההולדת תארין את זכרו ידידיו שכל העובדה, וי- שלמה הקאמרי !1111111 #
פעם בכל — לי יש נפלאים חברים ״איזה שלו. על־ידי הופתע שנים 37 לו מלאת שביום שינסקי,

השימחה. בעל ציין מחדש,״ בזאת נוכח אני אשד בביתם מסיבת־הפתעה לו שערכו ידידיו,

לא־נוומלי אוסר
חתיכות של

הפתיעו עולמיות
השחק! את

 העובדת רוטהולץ, אסתר היאהמיטבח לכת
ברמת״ סנטר בטניס במיזנון

עליו. האהוב מאכל בלינצ׳ס, שהכינה על לנשיקה זכתה שרון,
2*2

בהו לשתי הערב ילפנתי **
י ש /  לי שיש להן הסברתי רות, /

 איתן, לבלות רוצה ואני יופיהולדת
 לי ואמרו לי סירבו שתיהן אך

 אלי טילפן אחר־כך עסוקות. שהן
 לי וסיפר רובוביץ אודי ידידי
 לקחת רוצה שהוא מוזר, סיפור
 איש־עס־ איזה עם לפגישה אותי
 לו אעזור ושאני אמריקאי קים

 שצריך. ?אמר, זדי לפני באנגלית.
לק כדי ינצמלה, ביתו ליד לעבור

 עליתי אשתו. •שולי, אתי גם הת
 למראה האמנתי לא ופשוט• לכאן
 שתי כולל שלי, הידידים כל עיני.

המ אליהן, שטילפנתי הידידות
 מסיבת־ לי לערוך כדי פה, לי תינו

איך תופס לא בכלל אני הפתעה.

̂ה ^ □1111 ה 117־11 ה שהיההב־ל־;יג ש
 לזלול. וניגשה אמרה היום,״ אותי מטרידה לא ״הדיאטה בשפע. שם

זלל. הוא שגם תמיר, אלי עורן־הדיו שלה, החבר עם באה אילנית

|1 \ 1|{י ¥1 ^ שנולדה ירושלמי, ז׳קלין הפגינו 8111 *1 ! ^ א ב
ריייו שהיא ירושלמי׳ מיקי ובעלה 111 1 #11 1111 #1 לל  מ
 (פנוי י1יש עם התיידדה הבלונדית ז׳קליו המישפחה. של השטיחים על

הב״ ליד ארוכות שוחחו השתיים כהן. בלי הדוגמנית ביניהן רבות,

 שירים השמיע הפטיפון יום־הולדח.
ושמחה. עלזה והחבורה שקטים
לכ מסיבה מחמיצה הייתי ״לא
 .הדוגמנית אמרה וישי,״ של בודו,

 בעל־הבית, לוי. חווה היפחפיה
 שחקן בעבר שהיה רובוביץ, :אודיי

 כיוס ירושלים, בבית״ר כדורגל
 הידידות על סיפר מיפעל, מנהל

השניים. בין הוותיקה

 אני הזה. התאריך את זכרו הם
 מה יודע לא שאני נרגש, כך כל

שהקן אמר כה עצמי,״ עם לעשות
 (״ויש׳־״) שלמה הבאמר: ;זיותיאימדון•
־־■׳____. _•־-. ׳ ויישיבסיקי.

 היפהפיות החתיכות כל ואמנם, '
 בעלת־הבית, למסיבה. באו שהכיר
ער מאכלים והכינה טרחה שולי,

עוגת־ על לדבר שלא לחיך. בים




