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סי־בי־אס. חברת־התקליטים שערכה דייוויד, לכבוד במסיבה שנכח היחיד

דייווידברוזה(במרכז), שעם האשה י □1
1 ■ו 1  שירי מישפחה, קרובי של בחברתם 1111 !
עם למיפגש המסיבה את ניצלו הקרובים נדל. ורא

 הקלטת לצורך ימים, לשלושה לארץ שבאו ורותי, דייוויד
 במיסגרת למסיבה, סיבה לתוכנית דייוויד של החדש שירו

הזמר. משתתף שבו החדש לתקליטו המכירות עידוד

ד ד / ״ י ד

 גם אייכהורן, דורית מימין: (משמאל). כהנא דלית
 שחורה חגורה בעל שהוא ירון, בת־דודה. היא

 בקדס-אירוויזיון. אביטל אילנה את ילווה בקראטה,
2 — סל עבי צילם: פרידמן מזלי פתב: 3

כובש
היבשת

 ביותרי והבטוח הטוב כרטיס־הכניסה
 למסיבה סיבה הטלוויזיה לתוכנית

 חיל שעשה יורד כרטיס־הטיסה. הוא
 .כנגן או בקבוקים על כמתופף בחו״ל

 לביקור־ ובא טובה העושה מסרק, על
 ובחיוך בפאר בתוכנית מתקבל מולדת,
 ־ יבשה דימעה שינגב גם רצוי מלאכי.

מושלמת. התמונה ואז
 ברוזה דיוויד האחרים, כמו שלא

 ולא הטראגי שיבתו סיפור את שטח לא
 הוא במיזרח״. ״ליבי על מליצות פיזר

 מסע״יחסי־ לצורך לארץ הובא פשוט
 משירי־לורקה, חדש לתקליט ציבור
 כהן, לנארד בו משתתפים השאר שבין
ומיקיס דב־לוצ׳יה פקו מוסטקי, ז׳ורז׳

 להתהדר רעה לא חבורה תאודורקיס.
 מה על לברוזה לו יש ואכן בה.

 בניו־ג׳רסי מושבו ממקום להתהדר.
 באוניברסיטות להופעות מוזמן הוא

 כמו האמריקאית, היבשת ברחבי
 במיאמי, למשל, הבא, בשבוע הופעה
 הכרטיסים צופים. אלפים עשרת לעיני

 הסיפור הכול. לא וזה מראש. מכורים
 האגדתי, דימיולה שאל הוא האמיתי

 באחת צפה בעולם, הגיטרה נגני מטובי
 והזמינו מהבחור התלהב מהופעותיו,

ברחבי־העולם. בהופעות עימו לשיר

ההצעה. מגודל המום דייויד י
 עם בארץ שבילה הימים בשלושת

תי אשתו  חבריו, כל בין התרוצץ רו
 שעות־בית, שיותר מה להספיק כדי

 הטלוויזיה לתוכנית ההקלטה ואחרי
 שני סודרו שם קפה, לרוק בא

 אנשי את לקלוט ארוכים, שולחנות
וח קרובי־מישפחה חברת־התקליטים,

 ושמחה, קצרה לארוחה מפרגנים, ברים
 לספרד. המחרת בבוקר שהמריא לפני

 הוא הופיע, שבה הטלוויזיה, בתוכנית
לצפות. הספיק לא כבר

מר״יש־ בעבר שהיה זמר
 של ושומר־ראשם ראל _

הזמרת בת-דודתו עם איגלסיאס, וחוליו ון ג אלטון
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אפשטיי

 של למסיבתו משוחררת. חיילת היא 21ה״ בתעזר אופיר
 אשר משה, אביב של בחברתו נאה היא ברוזה

 ביחד שירתו ורותי אביב לרותי. דייוויד בין שנים, תשע לפני שידך,
נאוברסיטאות. ומופיע בניו״ג׳רסי ברוזה יושב היום צנחנים. ביחידת


