
 צור חיה לפני מורתדא סעד מתנצל
 ידידים שהשניים למרות ־מיסעדנית.

המצלמה״ לפני הגברת את לנשק תדא

 אחד :הסיבה הערב. את פוצצה
 משמש שהמועדון חשב האורחים

ו להומוסכסואלים, כמיפגש עדיין
 שבא אחר, גבר אחרי לחזר ניסה

 פעמיים חשב לא הלה ידידה. עם
 ההומו את נאמנות מכות והיכה

 שהגברתן פלא אין בכבודו״. ש״פגע
 נימרוד :הבשורה ובפיו חזר השני
למוע ייכנס שעיתונאי רוצה אינו
 ״בליץ״ מכת ? זאת לומר איך דונו.

 ב־ 610:•' המועדון על הונחתה
נת פחות לא מאיימים גברתנים

 באקוואר־ שנערכה במסיבה קלתי
ה פני את הדולפינריום. של יום

 ענק, יצור בפתח קיבל אורחים
 למסיבתם להיכנס אותם שהזמין

 המכונים אלה, אנשי־ביטחון של
 המסיבה, יוזם ״גורילות״. כל בפי
ל עומד שהוא סיפר טל, בגי

ה יואינג מישפחת את אבטח
 דאלאס, הסידור, גיבורת מפורסמת,

 כמה במרס. בארץ לבקר העומדת
 — כזאת? מישפחה לאבטח עולה

 לשמירה לאדם, דולר 200״ שאלתי.
 בני. ענה שעות,״ 12 בת צמודה

 כעשרה בארץ תישהה המישפחה
 את בעצמכם ועשו צאו אז ימים,

יג כיצד בני, כשנשאל החשבון.
 היפות הבנות של זמנן את עים

 נסיון שצבר אחרי דאלאס, לבית
הכו־ על יתרה בצמידות כששמר

 משה של בידור בצוות בדרן שהוא (משמאל) אלברט ידידו אליו הצטרף
 המופע בהמשך מהההצגה. נהנית נראית טלי הרקדנית המנחה, באילת. ינוקא

היוולדם. בביום עירומים ונשארו הכובעים את השניים הסירו האירוטי

 בני איש״הביטחון 1ף 111 ף
אש את מנשק טל 1-1

את שווה ״אשתי :יעל תו
טל. בני טען פוסט,״ פארה

 אורנה הדוגמניתדמיון
מזכי שפניה שחר,

 של פניה את להפליא רים
רביקוביץ׳. דליה המשוררת

לבדו, במחול יצא עיני מנחם השחקן 111111 ן
9 9 המשקה כשכוס ביין, ליבו כטוב 9 99 ■■ •1
רחוב. בתיאטרון כשחקן להופיע מרבה מנחם מנומנם. והוא בידו

 לעבר חייך פוסט, פארה כבת
״הש וענה: יעל היפהפיה אשתו
 כמו מאולף אני עכשיו 1 תגעת
• פודל״ • •  בני: סיפר עוד ו
ש לי כשנודע התאכזבתי ״מאוד
 שרון, פלאטו של האמנות אוסף
 השקעתי עליו בשמירה אשר

 כמזוייף התגלה עצומים, מאמצים
 הרבים המשטרה קציני בין

 סגדלמן, בעמי פגשתי במסיבה,
 שבא חביבי, עובר הבל להקת איש
 המנהל מנדלמן, רפי אחיו, עם

 לה שסידר הלהקה, של המיסחרי
 של אשראי כרטיס לפירסום חוזה
שאני לרפי אמרתי הבנקים. אחד

 מהעיסקה הרוויחה שהלהקה יודעת
מ מהאחוזים חוץ שקל, מיליון 2

 הכחיש ולא חייך הוא הרווחים,
•:1• !  במסיבה, להתאוורר ״באתי •

ש בעיתון, היום שקראתי אחרי
 הארוויזיון לתחרות ששלחתי השיר

ו מייד התאוששתי התקבל. לא
 באותה לי אמר לבלות,״ באתי

 שבא איתן!מסורי, הזמר המסיבה
 ענת היפהפיה, חברתו בחברת

 היא יפה, רק לא ״היא מרגלית,
 איתן, באוזני התפאר חכמה,״ גם

 חינוך באוניברסיטה לומדת ״היא
 ברצינות, יוצאים אנחנו מיוחד,
חתונה.״ לנו שתהיה וכנראה

מעצב מדגים בריקוד, 1 י ||!ך1 !11̂ איי
דהאן, מכס השיער *■ *111 # 1 *■

עמי :מימין בתמונה לזורגן. עדה המאפרת בעזרת

 ואחיו (מימין) חביבי״ עובר ״הכל מלהקת מנדלמן
 מסורי, איתן של חברה מרגלית, ענת את המנשק רפי,

חכמה. גם אלא יפה, רק לא היא איתן שלדברי
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