
 בני הראשונים. הריונה בחודשי הנמצאת ביאטריס, של חברה הוא הקפה, מנהל
 העיניים בעלת סי־טי, בקרוב. נישואין מתכננים לא ההריון, אף על הזוג,

רבים. משוגעי־דיסקו של דימיונם את והדליקה לבדה, בארץ היתה הכחולות,

 שהגיעה הון, גולדי של הבכורה אחותה פטי, עם בשיחה 1דח1ך* ןןךל
 עם וצייץ', זיווה של בנם להט, דן למטה: בתצלום לארץ. עימה 1411 # 1111

מנהריה. שהגיע שטראוס, מיכאל איש־המחלבות של בתו אירית, ■תו

 טובה ילדה
אמסטרדם

 בובת־ כמו נראית היא ההופעה בזמן
 הקפיץ את מתח שמישהו פלסטיק,

 ושבלוני מוגמר מוצר והפעילה: בגבה
 הסינטטית. היורו־פופ תעשיית של

 במסיבה כמו לבימה, מחוץ כשהיא
שב קפה ברוק לכבודה שנערכה

כ קאטש סי-סי מתגלית טיילת,
שאי וחייכנית, שקטה מנומסת, ילדה

 הרעש כל מה — ובצדק! — מבינה נה
 אותו סגרו המקום בעלי סביבה.
 קוקטלים והגישו למסיבה במיוחד

 וספרים דוגמניות דוגמנים, לאורחים:
 במיבנה עמוקות דנו כולם אופנתיים.
 אפילו לה דאגו סי־סי. של תיסרוקתה
 שנהנה נייקרק, קמיל למתורגמן,

 11 ב־ שבפיו. ההולנדית את לרענן
ילדה כמו לישון, למלון עלתה בלילה

טובה־אמסטרדם. !

ששילמו סי
שישלמו וסי

 לאחרונה מתחלקים בארץ האנשים
שם, היו שכבר אלה מעמדות: לשני

 שתלו הציפיות כל לא. שעדיין וכאלה ■
 שלהם במועדון הסינרמה בעלי

 הפך והמקום עצמן, את הגשימו
וה העיקרי הבילוי למרכז במהירות

בתל־אביב. בולט
 הוא בסינרמה ביותר הצפוף המקום

הח — הווי־איי־פי מיסעדת דווקא
 אליה להיכנס שכדי — יעני שובים,

 דמי־מנוי דולר 600 לשלם הצטרכו
 אכן רבות מאות שכבר אומרים לשנה.

 פרסון״ אימפורטנט ה״ורי שילמו.
 היתה לשלם, בלי השבוע, שם שישבה

 הקולנוע כוכבת מק־גילים, קלי
 של מחגרתו שנהנתה האמריקאית,

 לסרט שותפה צדוק, ארנון השחקן
 רזה קלי, בארץ. המוסרט החולמים,

 את עזבה כבדה, מעשנת וגבוהה,
בקהל. בעיות בלי והתערבה המיסעדה

 היא שבו הסינרמה, אולם את לראות באהחזה עונות
 ניהלו רוזנבלום ופנינה חזה להופיע. עתידה

בהמוניהם. עליהן שצרו הצלמים אל חיוכים לפזר והקפידו קצרה שיחה

*י

י ל ־ ה ה י שותפה צדוק, ארנון של בחברתו אוכלת החולמים, ,ד(הע הקולנוע כוכבת 1ך1ל1\ ו
\ שבתוך היחסנים במיסעדת בסרט, למישחק שהגי- בשחקים) אהבה 14 / ח 1111 1(
בשחור. כולה לבושה הקומה גבוהת קלי הסינרמה. ,בשבר אורי של החדש בסירטו לשחק ארצה עה

2 ״ פרידמ; מזלי כתב: ממא, ידע צילם: י■—י— 3 ■—


