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במקום. רוח־חיים השרתה התוססת חמי המסיבה. ב־ רקום ובתרבוש מנומר בבגד־גוף הופיעה תמי

 הסוער, האוויר מזג־ גלד ר
 את יעשו שכולם בטוחה הייתי ״
 הייתי לו עושה הייתי שאני מה

הש תחת מתכרבלת :במקומם
 הסוחף הגשם למרות אבל מיכות.

 המכוניות זרם החזקות, והסוסות
 היה לה ומחוגה העיר תוך אל

המ במיטב לבושות נשים מדהים•
גברים ברוח, עפו כמעט חלצות

הצ כילם אבל במעילים, התכרבלו
ה ומוקדי המחעדוגים ליד טופפו
בילוי.

 — הקולוסיאוס אל דרך לפלס
חתי כמעט. בלתי-אפשרית משימה

והעש העשרה בגיל וחתיכות כים
 לא המחיר הקופה. על עטו רים

 לא לזוג, שקל 900 איש: הרתיע
מי לשמוח. רצו כולם משקה. כולל

 הקולר על הגולל את סתם שכבר
מוסי שח. הוא מה ידע לא סיאנס

 התוף. עור את קרעה רעשנית קה
ומוז מבוססות בתלבושות חתיכות

 לכל וידיים רגליים הניסו הבות
 הקהל בין התרוצצו מלצרים עבר.

זרמה. והשמפניה החוגג,
 לא או רוח גשם, לא או גשם

לש- ומיצווה הסילווססר זהו רוח,

 הקדוש שם על נשף נערו אכדיה במלוןאישיים קין1וי(ן
 מחשש החמישי, ביום סילווסטר הנוצרי

 חוגג. אף הרתיע שלא מחיר — לאיש שקל 900 עלה הכרטיס הרבנות.
זיקוקין. בעליצות מניפה החוגגות אחת : בתמונה ברזילאית. היתה המסיבה

ל חושים, אובה עד לרקוד מוח.
עילפון. עד שתות

 נשף .התקיים הילטון במלון
 עלה כרטיס כל וראייטי. אירגון

 בזיו לחזדת הזכות למען שקל, 5000
שיל וברוק טיילור ליז של פניהן

 הדרן. במלוא שם היו שתיהן דם.
לעיתו להגיד. מה אין יפות. יפות,

 אסר היתה הכניסה ולצלמים נאים
 כן. גם לשלם הואילו אם אלא רה,
 לי יצא אז השתגעתי. לא אני

בפ מוקפת יושבת ליז את לראות
 הקטנה ברוק ואת שלה, מליה

 הגדול. גולן מנחם על־ידי מוגנת
 הת־ יצאו, הגראציות ששתי אחרי
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|  אלי הסמבה. מוסיקת שלטה באכד״ה הסילווססו במסיבת ה ך |1 ן
בישראל, הברזילאית המוסיקה את שהשריש ישראלי,

אשתו. בתיה בצילום: לערב. דולר 1000 וקיבל הנוכחים את הרקיד
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