
אותה אכל נוקו יהווה
 קולנועי ונסאנס ^ במסיבת־ההנתעה

בחושו? הדוגמנית חגגה מדוע *

 לו לערוך הטובים חבריו החליטו
 יום־ בצורת בהחלט, פרטית מתיחה
הפתעה. הולדת
ע־ צבאי. כמיבצע תוכנן הכל  י

ט  אירגן הנזיסבאה׳ מבעלי טל, ק
ליהו ״אמרתי יענק׳לה, מספר הכל.

תח לרגל להתאמן חייב שאני דה
וה משתתף, אני שבה ג׳ודו רות
 משמר־השיבעה במושב שלו בית

כך לאימונים. ביותר לי מתאים

 היום, כל לאורך פגישות לו סידרה
ו הסאונד איש את שלחתי ואני

לביתו. האוכל ומסדרי התאורה
פגי לו סידרתי המסיבה ״בערב

וכשה שלי, במיסבאה עיסקית שה
 לא שאני לו אמרתי אליה גיע

 לארח. חייב אני כי להתרכז, יכול
 וכך הביתה, אליו שנלך הצעתי

היה.
ראה יהודה למושב, ״כשהגענו

 הדפרין מעדי פתק קיבל מילוא
 עזב השתתף, שבו כינוס באמצע

 השניים למסיבה. ובא המקום את
ותיקים. חברים
 אופיר שיייקה השחקן גם באו
 גולת השחקנים לידיה, ואשתו

 ויאיר גרי, פתיה אנקורי,
ב המשתתפים רובין, (״קדה״)

 בית־המי־ יהודה של חדשה הפקה
חמין. לבלוע פיה פוערת מורשפט.

 חניתה הדוגמנית טנגו במחול יוצאים עליז במצב־רוחצמודים
 יענק׳לה מל. יענק׳לה בג׳ודו ישראל ואלוף צנטנר

למסיבת־ההפתעה. ברקן את והביא מיבצע־המתיחה את שתיכנן האיש היה

רבות.״ מכוניות הבית סביב
 יהודה נרגש לספר ממשיך מכאן

״ח :המופתע המסיבה בעל ברקן,
שיי האלה המכוניות שכל שבתי

 מחול לרקוד שבאים לאנשים כות
 וקיללתי במושב, אצלנו אירובי

 הביתה. הדרך את לי סגרו כי
אותה!״ אכלתי ממש
 יהודה של הטובים חבריו כל

לחגי כולם ובאו למיבצע גוייסו
רוני חבר־הכנסת פאר, מני גה.

 נעמי נוגסת היומולדת מעוגת הגוניםביסים
כש גבוהת־הקומה, הדוגמנית סילפן,

שהיא נעמי, השני. הצד מן נוגס קפון דוד חברה

 שירות של הפסיכיאטר סילפן, פטר ד״ר של בתו
 ארבע במשך דוד חברה עם יוצאת בתי־הסוהר,

ראיית־חשבון. לימודי את עתה מסיים הוא שנים.

ב ברקן יהודהמועתע
ההפתעה. רגע

היומולדת עוגת את מחזיק שהוא

1^1 1 X! הציבור"בר

 שאני לי נדמה המום, ני ן*
■  אחר,״ מישהו של במסיבה //*

 השחקן־מפיק הרף ללא מילמל
 פעור-פה שנעמד ברקן, יהודה

חבריו כל כשמולו ביתו, פתח ליד

 .יום- לו ושרים עומדים הטובים
שמח!״ הולדת

למ שאוהב כאחד ידוע יהודה
 בהצלחה זאת ועושה אחרים תוח

38ה־ יום־הולדתו לרגל מרובה.

המפתחות. את קיבלתי
ב קמתי שבוע במשך ״יום־יום

ה סביב בריצה והתאמנתי בוקר
לה דאגתי המסיבה ביום מושב.

שלו המזכירה בעיר. אותו עסיק

:ניטה
פלאסטיק. כת

 בן דני של פניו
 לס־ דמו ישראל
בצביטה. כשזכה

1^  הוא כאילו ידו מניף פאר מני הבדרן *1*
■*י  מתמוגג כשלידו מישהו, להכות עומד 1 *

מני מילוא. רוני הליכוד של חבר־הכנסת מההצגה

 השקל מיליון את לליב״י לתרום מילוא את דירבן
 שחברי כדי כנשיא, הרצוג חיים ייבחר אם שהבטיח

ולכתוב. לקרוא ללמוד סוף־סוף יוכלו הליכוד

׳!ם־הולדת מתיחת
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