
סיינטולוגיה
שהיא שסיפרה קלרה, היא

 במסיבה, אצילית אורחת
 לראשה, פנינים זר עם
בסיינטולוגיה. ועוסקת תיירת

אגוזי, סימה היא קצרצר, במינימאילת; תמורה
מיקצועית. ביניים בחטיבת *מורה

הערב. כל במשך מעולה ריקוד כושר במסיבה הפגינה סימה
המלבישה

רקדנית בשימלת שה

 והח הקולנוע שחקני של
 ה קידר, טובה היא טרוו

פ כשלצווארה תיאטרלית,

 למישחק, שלה המורה של תגובתו
 פוחד ״ניסן בסרט. תפקידה על

 תלמידיו, של ראשיהם את לסחרר
 כדי בא הוא שלי למסיבה אבל

״ייתכן בשימהתי״ לשמוח
 מרק בשם גדול שמפיק מאוד

שכתב להיטים שני יקנה לונדון
 המוסיקאי במסיבה לי סיפר תי,״

ר המוכשר מ  זה שחזר נר, ק א
 גם הייתי מארצות־הברית. עתה

 מידם, למוסיקה. הבינלאומי ביריד
 וגילה שירי את המפיק שמע שם

 לארץ חזרתי בינתיים התעניינות.
ה בתחום קורה מה לגשש כדי

 חושב שאני ספק אין כאן. מוסיקה
 בחוץ־לארץ״ קאריירה על

 במסיבה שפגשתי אחר מוסיקאי
 אף שחזר ,ריגושי,ל דויד הוא
 אחרי ולוס־אנג׳לם, מניו־יורק היא

אי. יוסי עם הופעות סיבוב מ

 השלישית, לשנתה נכנסה ״ההצגה
 מאלתר יוסי לנו, ישעמם שלא וכדי

מ מתפוצצים ואנחנו לפעמים,
9 צחוק״ 9 הכבוד קונסול ״אני 9

 באיל הישראלית הבוהמה של
 מג והעיתונאי השחקן צחק

 ״! באילת. המתגורר זילכרמן,
 לב יורדים מהבוהמה החברים
 ! לשירותם. תמיד אני באילת,

 אש של לשירותה כולי אני כרגע
 נ את לאור ומוציא דורמז,
 הני שכתבה, החדש, הילדים
9 אינזשל״ 9  ה, בלילה 2ב־ 9

 פירה, של ידידה גלו, עופר
 1שמפ בקבוק באופנה, עוסק
 הנוכח תרועת לקול נחלץ הפקק

 0© לזרום התחילה והשמפניה
 המש עדיין הלילה של זו בשעה
 בוד אנשי המסיבה אל להגיע
 בתילבו? מסיבות, מחפשי וסתם

 1 מיני. חצאיות והרבה מוזרות
 נ עוד ערב, באותו ששמעתי מה

 עו שלנו הקולנוע לתעשיית
מזהיר.
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דרמטית בפוזה המסיבה מאורחות אחת לנשק מתכונן נוימן, איתמר

 ב< נוכחות להפגין הדואגת סלע, אלא הרקדנית
 הצמו ריקוד בבגד לבושה אלה בעיר. המסיבות

הדוקיו שחורים עור מכנסי לבשה ומעליו לגוף

1 1 1 0 ! 0 *1ל  היא קצרצר, במיני בר״לב נגה 1
לוי, גברי של בלהקתו רקדנית ״ 1 י * י * *

זמשמאל נסיעות. כסוכנת גם שעובדת ״,82 ״שלום




