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 מיוזמי אחת היא ענת גפן. נורית שלה, תלמידה
 המשורר נורית, של בעלה ליכוד״. לא ״רק המדבקות

העליזה. למסיבה הוא גם בא גפן, יהונתן

בקבוק
 (״פיצ׳ו״) יצחק

עם בקולניות

 החזיק צמוד
 השחקן בידו

 ששוחח בן־צור,
רבים. אורחים

1*11 ;1*1 11 *1X11 במסיבה עדן, חנה לשעבר, השחקנית ביקשה 
1 \1 # /■ עם באה קצוצות־השיער, חנה, עמית. של * 11 *

 היא כי מצהירה היא השתתפה שבו האחרון הסרט ומאז שלה, דיד
הודיעה. אותי,״ לצלם צריך לא ולכן כוכבת, לא כבר ״אני עכשיו. חה

 רק או ליקוק לא רק גם להיות
חב מישחק כבר הפך זה ליקוק.

 בני את לזה תוסיפו חדש. רתי
כאוהבי הידועים תאומים, מזל

ה*1111 !  המר־ הנושא היה !
 של בשיחותיה כזי ■

מעצבת־אופנה. שהיא שוחט, ניצה

גדולה. • והחגיגה מסיבות,
 חגג זיו שימחה עורך־הדין

 הבאר, בעל .33ה־ יום־הולדתו את
 יום־ את חגג דוינסון, עמית
 חגגה דודה להקת .25ה־ הולדתו

 השחקן שלה. התוכנית סיום את
 צילומי סיום את חגג גל דוכי
האחרון. סירטו
 למסיבה, ממסיבה נדדתי אני

 המשודרת הקומדיה את והפסדתי
בטלוויזיה. המיפלגות כל של

גב פגשתי לוינסון עמית .אצל
 שבאו ונשים גברים עם שבאו רים
 דובי אצל זאת לעומת נשים. עם
 ואצל נשים, בעיקר פגשתי גל

 כל את בפירוש פגשתי זיו שימחה
 הרבה באו דודה להקת אל העיר.

זיו. אל באו גם שאחר־כך זמרים,

 במאכלים הצטיינו המסיבות כל
 אצל הודי אורז כמו אקזוטיים,

טחי זיו, אצל חופשי ויסקי עמית,
 ובלהקת גל, דובי אצל וגבינות נה

 את לאכול האורחים נאלצו דודה
צוותא. מיזנון של הסנדוויצ׳ים

 ביפא־ בלוז שרה דודה להקת
 שמיר, אפרים עם בשיתוף נית,

שימ ואצל שחז^מארצות־הברית,
 ב־ רבים אורחים התחבאו זיו חה

 אצל והמוזרה. הארוכה מירפסת
 במירפסת כולם הצטופפו עמית

 רקדו גל דובי ואצל הבאר של
הגג. על

המסי בכל שלטו והלחות החום
ההשתול מן ־גרעו לא אך בות,
 מצאתי בדרכיי, שלא ואני, לות.

 ללגום כולם עם נסחפת עצמי את
 באחד בוקר של אחרונה לגימה

 פגשתי שם תל־אביב, של הבארים
נושרי־המסיבות. כל את
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 גיל בוערת. אהבה על מצהירים והשניים רולף, בשם הולנדי שלה,
עמיו של למסיבה באו הם בעתיד. אתו להתחתן מבטיחה אפילו

י30ה־ שנות
לידה באמשטרדם. החדש״

 אי הפגינו התיסרוקות, באופנת לפחות
 ״ה בלהקת זמרת (מימין), זילברמן מור

קולנו איפור הלומדת עמר, סטלה :
*****


