
ה חסרה טרומפלדור ליוסף  י
 יד גם חסרה נלסון הורשיו לאדמירל

 את טרומפלדור של והצירוף עין. וגם
 התל־אביבית המסיבה את הפיק נלסון

 נלסון רפי השבוע. ביותר השמחה
 תמימות שעות 24ל״ אילת את נטש
 שבצפון הרבים חבריו עם לחגוג ובא

הקרוי בפאב לשמה, ראויה חגיגת״בירה
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בירה. שתו השניים התל״אביבי. הסינמטק מנהל שהוא אלון, אחיו,
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בדיוק המים. ער לפסוע הרוצות היפהפיות
רפי ★ לפניהן מזור ויהודית בן־עמי תמי כמו

1
אלכוהולית פגע־וברח לפעולת לתל־אביב מגיח נלסון

 הסוערת הבירה למסיבת באה |11ך *1111
 ציפי אשת־החברה אמה, בחברת ן ^ #11

כיום בנין, עמוס ) אלוי׳(מיל של אשתו שהיא בניו,

 יותר נראו היפהפיות שתי בין־לאומיים. עסקים איש
 ובתה. אם הן כי לשמוע הופתעו ורבים כחברות,

הבוכטהכהת״שיער. האם הבת. היא הבלונדית הזיהוי: סימן
והבירה

טרומפלדור. הגיבור של שמו על
 שירה אירגן בן־ישראל דני הזמר
 וריקודי־ צרחות רעש, מרוב בציבור.
 לב, שם לא מהאורחים איש שולחן,
 משם, מטרים מאה זמן, באותו שממש

 בכמויות באש. מוגרבי. קולנוע עלה
 היה ניתן שם, ששתו העצומות הבירה
הגדולה. הדליקה את לכבות בקלות
 רוטשילדס של הגדולים ימיו מאז

 אנשים הרבה כל־כך בילו לא פאב
 המידרכה על יושבים או עומדים כשהם

 מאחד עברו המלצריות לפאב. שממול
 לשתות, כולם על כפו וממש לאחד
 לידי הבירה פחיות את דוחפות כשהן

האורחים.
 רק לא כי לדעת שנוכח נלסון,

 היה במצב־הרוח, שולט הוא באילת
 נוספת אפשרית סיבה השביעי. ברקיע

 הבוכטה בוודאי היא הרבה לשימחתו
 הפירסום מיבצע עבור קיבל שאותה
הבירה. מחברות לאחת

 נלסון את שאל בנאי גברי הגשש
 בתל־ נמצא כשהוא אילת את מנהל מי

 רטובה נשיקה קיבל ומייד. אביב,
במצח.
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תלמידת״ח פלג, שירה עם יחד ברבור,

 וכבש מאילת לתל״אביב שבאנלסון ופי
המיש־ בי הוכיח בסערה, אותה

נופלים אינם הגדולה בעיר לארגן שבכוחו תאות

 הדרומית. בעיר לערוד נוהג הוא שאותן מההילולות
 נלסון, של ידו בכף מונח כאילו הנראה מימין, הראש

מסיבות. מחמיץ שאינו ידידו, הלפרין, לזאב שיין


