
המלכותי הזוג
של ארוכה שעה אחרי עייפים,

 ואשתו טומי לפיד. מישפחת
 ישבו אסתר למלכת המחופשת

שאיכלסו בהמונים וצפו ריקודים,

 דוגמה, לשמש התאמצו ואשתו המנהל התפאורות. מחסן את
 שהוקרן הסרט כוכב היה אף טומי נון־סטופ. ורקדו התחפשו
כריכים. במיזנון מוכר כשהוא אחריו עקבה נסתרת מצלמה במסיבה.

 חילק המנכיד
ה  והכתב הנ
 ושתה שתה

 הוחוצה שנגרו עז
אשתו עליו■

 נעלם המחסן, אל הרב ההמון פלש כאשר
 פרור ״אפילו היה. כלא והיה הכיבוד כל
 במאי לוסין, יגאל התלונן השאירו,״ לא

 של באיחור שהגיע האש, עמוד הסידרה
להס אלא נותר לא למאחרים דקות. כמה
 — בשפע שחולק החריף במשקה תפק

מס לוסין נראה יותר מאוחר ולהשתכר.
 בידו. ריקה כשצלחת הצוהלים בין תובב

 עליה,״ ולשמור צלחת לתפוס לי ״אמרו
 יחלקו שאחר״כך ״מכיוון לוסין, הסביר

 מיליון בחצי בשר שקנו אומרים קבב•
הרא השולחן את הפסדתי אם אז לירות,

מהבשר.״ משהו לצוד אצליח אולי שון
 שרי של גבה־הקומה בעלה בירון, דן

 את לעורר והתאמץ כאקורדיון ניגן רז,
החוגגים.

 רשות־השידור, מנהל לפיד, יוסף את
ורקד קיפץ הוא להרקיד. צריך היה לא

נתהטחטוו טוווידח

 בידו ריקה וצלחת לוסין יגאל ך 11 ך
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יערי. אליעזר הכתב :התחתונה בתמונה

 עם היום מתעסק לא אחד ף
* ' /  אוריין, זיוה הכריזה פילגש,״ /
 ״כל בטלוויזיה. מישדרי־שירות מפיקת

ל הבעל את או האשה את הביא אחד
 בגידות.״ בלי שמח ערב ועושים מסיבה

 נערכה הטלוויזיה אנשי של המסיבה
מאחס שבו הבניין, של המרתפים באחד

ה במחסן התפאורות. את כלל בדרך נים
ה המנהלים, הפקידות, הצטופפו מאובק

חשב לא פעם ״אף והשדרנים. מזכירות
 כך כל הוא הטלוויזיה עובדי שמיספר תי

 כניסתו עם מוסינזון אביטל פלט עצום,״
ש וראה הקהל, את שבחן אחרי למחסן.

 בקבוק לידיו נטל נוכחים, לא הכוכבים
עצמו. בכוחות לסיימו ונדר וודקה

פקי לחשה כסף,״ המון כאן ״השקיעו
 שולחן על והצביעה חברתה באוזני דה

רב. בפאר ומסודר לעייפה, העמום האוכל

אשתו. בחברת העת, כל המרץ, במלוא
וזלי הרקדה של ארוכה שעה אחרי

ש ענקי, טלוויזיה מסד על הוקרן לה
במצ שצולם סרט המחסן, במרכז מוקדם

 הסרט היום. אותו בצוהרי נסתרת למה
 המסיבה, של המוצלחת ההפתעה שימש
ה אצל גם צחוק תגובות לעורר הצליח

 לפיד טומי את רואים במהלכו עייפים.
בניין במזנון. הדלפק, מאחרי עומד כשהוא

 בחברת הופיע ■אורגד אריההכמדים שנחת גי
ל מחופשים כשהם אשתו,

אינם. הכוכבים שרוב לדעת כשנוכחו להסתלק מיהרו הס כמרים.

כוייי  אל הגיע בג׳לבייה, לבוש לוי, רם י׳י־״וי
 אוחו הקיפו בואו עם באיחור. המסיבה

רב. מרץ גילה שם הריקודים רחבת אל נגרר והוא רבות נשים


