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/עני

 שחור נחש בדמות עשוי היה ורדה שענדה התכשיטים
הציי ענדה צווארה על גם אבני״אודם. הן שעיניו מפותל,

מזהב. הפעם ענק, נחש ועוד תכשיטים של כבד אוסף רת

 יקר. ספורטיבי בלבוש באו כולם
ברו היו שם שנראו המעטות העניבות

 בצבעים אופנתיות עניבות־פלסטיק בן
זוהרים.

לשעבר, המפכ״ל איבצן, אריה
 חולצת שלבשה יופי, אשתו עם בא

 ססגוניים. בפסים מעוטרת אמיתי, משי
 כיאה שמרניים, בגדים לבש איבצן

 מחפש. שהוא הדיפלומטי לתפקיד
 הוא כתפיו שעל והכוכבים המדים ללא

 בשנה משהיה יותר נמוך נראה
 במצב־ היה לשעבר המפכ״ל שעברה.

מבודח. רוח
 רבות יפות נשים נראו בקהל
 של בירידותיו בעבר שנודעו

 במיוחד הבילויים. אוהב הפרקליט
 מיקה אשת־החברה לשמוח הירבתה

 לגרושה לאחרונה שהפכה גל,
כי מרכלים בבית־המישפט מבוקשת.

 מתוודה. היא אינטליגנטי,״ — והעיקר עני,
 ובריא, רחב גבר הוא אותי שמדליק ״הטיפוס
 הראש.״ בתוך הרבה״הרבה לו *ציהיה

וסקווש. טניס הם אילנה של התחביבים
 בבית שקטים ערבים לבלות אוהבת היא

לצאת גם אבל טובה, מוסיקה ולשמוע

ל1ך ך לכל חשוף כשגבה נועזת, כשימלח הופיעה הזמרת ך
1 1 1  צבי הפרקליט עם נועזת בפוזה והצטלמה אורכו, /1\ 1

העשירי. סיפרו הוצאת לכבוד שנערכה המסיבה, חתן לידסקי(משמאל)

 .12ה־ המכביה של ההפקה מזכירת יא
 סוערת במסיבה אותה קלטה :צלמה
הזה. החייד עבור חדשה מכונית זיהציע

 .במיוחד משהו. ולשתות פאב לאיזה לפעמים
הנאה. הצעירה מספרת לרקוד,״ אוהבת אני

 מגברים הצעות הזמן כל מקבלת אילנה
 במיטב תעשיין הציע לאחרונה קשישים.

 לא היא חדשה. מכונית לה לקנות שנותיו
 לא להיות צריך שלי .הגבר לחיזוריו. נענתה

אילנה. נאום שלושים." מבן יותר

 את בקושי הגומרים טיפוסים יש
 הביתה זוחלים שלהם, יום־העבודה

 מכשיר־ מול באפיסת־כוחות ונרדמים
 נמנה אינו לידסקי צבי הטלוויזיה.

 פלילי פרקליט היותו מלבד עימם.
משח הארץ מעברייני שרבים מבוקש,

 לכתוב גם לידסקי הצליח לפיתחו, רים
 העיניים את להוציא וגם ספרים עשרה
 שהוא הסוערים בבילויים העיר לקנאי
הזוהרות. ידידותיו עם עורך

 לרגל הפרקליט, שערך למסיבה
 עורכי־דין באו העשירי, סיפרו הוצאת

 בגן נערכה המסיבה רבים. פליליים
 בנס־ציונה. מפוארת וילה של המטופח
 איש- שמאי, לאמיר שייכת הווילה
 את מכיר הוא כי שסיפר עסקים,
 עורכי־ משותפים. מבילויים לידסקי

לר אפשר השבוע ימות שבכל הדין,

 של מאוד צמודה ידידה בעבר היתה גל
 שבו עורך־הדין מפורסם. פרקליט

 עם דווקא למסיבה לבוא בחר מדובר
החוקית. אשתו

 סיפרו על לנוכחים סיפר לידסקי
 הקדשות עם העתקים והעניק החדש

 לא שבסביבה מאחר לידידיו. אישיות
 את לכתוב היה יכול שעליו שולחן היה

 בגבה הפרקליט השתמש ההקדשות,
 גל נירה הזמרת של החשוף

כבשולחן־כתיבה.
 הגיבורים הוזמנו לא למסיבה
האנ לידסקי, של בספריו העיקריים

 מלבושי־ רוב ניקנו שבכספם שים
הפרק של ומכוניות־היוקרה הפאר

 עבריינים להזמין אפשר איך ליטים.
 צריך דיסטאנס — כזאת למסיבה
לא? להיות,

ו7/ילןל7
 במיסדרו־ ומכופתריס מעונבים אותם

לעצ למזוג הירבו בית־המישפט, נות
 גדולים דליים מתוך משכר פונץ׳ מם

דיס ורקדו פיטפטו בכניסה, שהוצבו
מק דרור הפרקליטים שם היו קו.

 שרעבי, אריה גז, ששי רין,
 שלקוחו־ רבים, ועוד לקנר ברוריה

 הנכבדים התושבים עם נימנים תיהם
בישראל. בתי־הכלא של ביותר

בלילית

ד4ן ן ך ן  הכהים במיכגסי״העור בלטו פכט, בת־שבע והדוגמנית ל1 ו
#1 | /1  מרבה פכט בת־שבע אין מיקצועה, למרות שלבשו. #11 1

לידסקי. עם הוותיקה ידידותה בגלל באה היא אך במסיבות, להיראות

 האורחים את ריתק חתן־המסיבה של בנולידסקי עופו
 מוסיקת לצלילי שביצע ברייקדנס, בריקודי

בטלוויזיה. מצפיה בעצמו, לרקוד למד כי סיפר הצעיר לידסקי .ראפ״.
רותם מיכאל


