
 ארקין ג׳וקי הבדרן־הפנטומימאי מצמידיםויילח אל לחי
 סולנית קיפניס, ריבקה החדשה וידידתו

הפאנק. בסימון השיער קצוצת ריבקה ג׳וקי. של הג׳ז בנות להקת

 ג׳קסזן, פיני את נאות־סיני, של
די מפוארת, במכונית שבא  נ׳

 נאות־ של הדובר שהיד. חכים,
יושב־ראש שהיה סכג, יורם סיני,

 יושבים ״אנחנו המושב. של הוועד
 מסוגלים לא אבל עליזה, במסיבה
 קבלו עצובים.״ אנחנו ליהנות.

לבלות יוצאים ״אנחנו הארבעה.
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אילנה. של המיני שמלת התרוממה הרמה, כדי תוך סיבוני. אילגח

חו לרגליי ד
בתמו איתה רשת. וגרבי מסומרות מגפיים מעור, ני

 תחברו אשת למחשבים• דוקטור פנסטר, שלום נה
 מלובי׳ סטיב בעזרת מונפת (למטה) לחוביץ׳ יונח

בן״אהרון ואהרל׳ה (באמצע) קורקי ניל (מימין),

דרור, סמדר נתנה ן1
מי־ מיכנסי שלבשה ■■

 מסוגליו אנו שאין מכיוון בלילות
 וכיג לנו לעגו בהתחלה להירדם.

 הש אחרי היום, סחטנים. אותנו
 השם על לנו טופחים הפינוי, למת

• רחמים.״ בהבעת  בהמשן • •
 ליבם סגור את פתחו הם הערב

 עשירי! היו כמה לספר והתחילו
 הפיצויים מתן לפני קודם, עוד

 לכי והביאה שיגשגה כשנאות־סיני
 מיליו 7 של נאה רווח משפחותיה

ג׳קסו פיני בשנה לירות
 קיב׳ לפיצויים שכמיקדמה סיפר

 הכס! כל ״את לירות. מיליון 30
 עתה להשקיע מתכונן אני הזה
 ש תיירות באתר חברי, עם יחד

 להתרג לנו קשה בכינרת. נקים
 לנ לא רגילים היינו העיר. לחיי
 שרצז אורח כל הבתים, את עול

 מתרג לא אנחנו וישן. אכל נכנס,
 ולרעש.״ לאינטרקומים לים

 השחק לשולחן הצטרפו לפתע
 למסיבו שבא גורליצקי אילי

 עוזר אפדכאום, בועז םע יחד
 ישב השניים פרס. שימעץ של

 מו את וביכו הערב כל במשך
 שב להם היה שלא כך על גורלם,
 ו בזמן בימית להתיישב לרדת
 גדולים עשירים להפוך

 אחר עתה, הנח גורליצקי, אילי
 ירדו וחלומות ברנשים שההצגה
 להש עומד שהוא סיפר מהבימה,

 ההצגו של מחודשת בהפקה תתף
 ש הסנדלר, ושלמי המלך שלמה
 יונז עם יחד בספטמבר, תועלה
 האוויר המקורי. והצוות עטרי
 ותקליב זרם היין מתלהטת, החלה

 וקר בקולי-קולות הכריז הדיסקו
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