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כלהטוט! לואיס רי גר
מציאות שהופך והתסריט

ההד לואיס, ג׳רי הלכו קר, 1 מיבצע שתם אחרי 0!
וארנון האמריקאי, מיקאי [ בו* לפנות בשלוש ום,טלתר

 נער־השעשד של 19ה״ בת חברתובוכבלנר אוש׳
 הצליחה עדן, שימעון הניצחי עים

 בעדן, הציתה היא מלבדה. אחת נערה אף הצליחה לא שבו במקום
 האהבה. אש את לבקרים, חדשות צעירות נשים להחליף שנהג
 משה לא ואושי בברלין, שלו בבאר עדן ניגן 51ה־ הולדתו ביום

 של שנתיים אחרי היום, עד נוהגים השניים לרגע. אפילו מצידו
ומתגפפים. מתנשקים ביד, יד אוחזים ברחובות ללכת אמיצה, ידידות

ד שחו 3, ח
 חברתו שיף, שושנה של בתה

 חיים המלונאי של לחיים
 בטכס אמה אל הצטרפה שיף,

 מבתי־המלון אחד של פתיחתו
 בבת״ים. שיף של החדשים

בלונ בפנימיה הלומדת שרון,
 לקראת ארצה באה דון,

 אל מצטרפת והיא החגים
רש באירועים וידידה האם

ל מאוד דומה הבת מיים.
 בינה בתווך הניצבת אמה,
שיף. חמלונאי, ידידה לגין

 ל- הישראלי, המפיק מילצ׳ן,
 שבו בתל־אביב, מועדון־לילה

 ל- סיני. אריק הזמר הופיע
 וגם חומוס גם הגישו לואים
 בקיאות, גילה והוא טחינה
ש אחרי השניים. בין הבדיל

 נטל יין, של כוסיות כמה שתה
 עלה סכין, האורח הקומיקאי

 בו מתופף והחל הבמה על
 באוויר סכינים העיף כך אחר

 השחר עליית עם אותם. ותפס
 הוא כי שלו החברה החליטה

 לחדרו אותו וגררה מדי, שתוי
שבמלון.

■  העייט הישראלי בסרט |
 בתפקיד קולר שיש משתתף

 את התובע מס־הכנסה, נציג
 מם. העלמת על הסרט גיבור

הפ הבד וסיפורי הגורל רצה
לאח במהופך. — מציאות כו

 רשויות עם קולר הסתבך רונה
 אף זכה והדבר מס־ההסנסה

 הכל טוב שסוף אלא בפירסום.
הס קפדני בירור אחרי טוב.

ד המם אנשי הפרשה. תיימה  נ
 אזרח הוא קולר כי לדעת בחו

הגון.
 מפקד־חטיבה בתפקיד ■
 משיה הסרט באותו משחק
 שנים לפני שהתגלה ינאי,
 זוהר, אורי של בסרטו רבות

 ליהק כאשר מלך. ממזר כל
 סרטו, את יושע יקי הבמאי

 זוהר החוזר־בתשובה לו ייעץ
 בסרט, ולשתפו ינאי את לאתר
זאת. עשה אכן והוא

2277 הזוז העולם

שמי דניאלה מאתבלתים

 $5£ קיבלנו
אדומים במעלה


