
בדרן זמר, ספה, ע□
 לו לערוך כדי מישהו לשנוא צריך

הע בוזמיסבאה. מסיבת־יוס-הולדת
כמ וההמוניות הדחיסות ההמולה, שן,
 מלר׳׳ז. תקנות של גסה הפרה הם קום
 הפריעו לא האלה הנתונים כל אך

 אביטל אילנה הזמרת של לידידיה
 .27ה־ יום־הולדתה את עימה שם לחגוג
 יותר ברוכה לשנה בתיקווה אילנה,
 להישאר החליטה הקודמת, מהשנה

 בקריירה ולהמשיך לצמיתות, בארץ
המקומית.
 העניק צח, שלמה האוהב, הבעל

 מיקצועית. מערכת־הגברה במתנה לה
 אומר ״אם צח: עלתה? היא כמה

פרייאר. שאני יגידו הרבה, לי שעלתה

 שאני יגידו מעט, לי שעלתה אגיד אם
לדברי' לי למה אז קמצן.

 הביא חן מואיש האישי הספר
 ברצןפות, השלישית השנה זו לאילנה,

 שוקולדים, ממולא ברבור־חרסינה
 וגרה צחה שאילנה יידעו שכולם
כשוקולד. ומתוקה כברבור
 נראו במקום שהצטופפו מברכים בין

 שלמה של הקודמת אשתו אילנית,
 אליעזר מגל״צ המפיק ואחיה, צח,
 אושרת קובי כהן, יזהר דר,

 רפי אדם, הזמר תומר, עדה תוגתו
 ואשתו ברק יוסי החקיידבדרן גינת,
 כולם ואת ברמן. בני והזמר שרי
המקום. של הבעלים ברוחב־לב פינק

ך |1ך1| ד  מרים חשבון, בלי במופע המשתתף הבדרן־חקייו, ד
הביתה לחזור שדרשה אשתו, לעבר מאשימה אצבע |1 1-1 1/1

אביטל. אילנה את גם דמעות עד הצחיק הוא שתיכנן. מכפי מוקדם

 שלמה והמפיק האמרגן של אשתו '(באמצע)אביטל: אילנה
 בשירה באירופה להצלחה שזכתה צח,

(מימין),. אדם כשהזמר ביותר, מרוצה נראתה שעברה, בשנה קונקשיין

 תומר עדה הטובה וחברתה עטיטי, כריך לה הגיש מוצא אין הלהיט מבצע
 לגבי אותה הזהירה אושרת, קובי המלחין של זוגתו בת שהיא (משמאל),
ומאושרת. זוהרת ונראתה רבות מתנות קיבלה אילנה הדיאטה.

בעלבלום איתן
י לא בהצגה, הוא

הג׳ינג׳ית בפיאה או בגזר - קודם
 במסיבה כיכבו גזר קילו חמישה

 חדש. מקומי גיבור ג׳ינג׳י, של לכבודו
 דמותו את המגלם נבון דב השחקן

 הסופרת של יצירתה פרי ג׳ינג׳י, של
כש שנחנק כמעט רון־סדר, גלילה

 דקות במשך הצלמים מול לעמוד נאלץ
להצל ענקי. גזר תקוע שבפיו ארוכות,

 את שמילאו השחקנים, שאר נחלצו תו
 תקועים כשבפיהם קפה הרוק רחבת
 להיות אמור הגזר בצבע הג׳ינגי גזרים.
חסמבה. גיבורי של העדכני היורש

משו מאוד שנראתה שביט, ציפי
 חיט* שעוזי סיפרה מהעניין, עשעת

 והוסיף בדיחה, לה לספר בא מן
 אותה!״ כשתשמעי לך יפלו ש״הציצי

 בטח שהיא אמר שניה, במחשבה ואז,
 צמוד היה נבון רב אותה. מכירה כבר

 בגלל רעיה. הבלונדית לחברתו
 המסיבה, נערכה שבה שעת־הצריים,

 בין והשחקנים המפיקים ילדי התרוצצו
 מרים הוותיקה והמפיקה החוגגים,
 הגונים שאנשים הוסיפה עציוני

 צהרי של זו בשעה בדרך־כלל ישנים
 הבלתי־מהוגנים החוגגים שישי. יום

 של־ בכך חוסר־מהוגנותם על התנחמו
 לא מהם איש פה. בכל המבורגרים עסו
בגזר. להם היה די מקל. לידו נטל

ךבני לאביטל. במסיבה משועשע נראה הוותיק הזמר ^|1ך
 שאר בעוד בטיגנון-מלחים, בטרנינג לבוש בא הוא |#1 *יו

עליה. ופרט גיטרה שלף הוא ביגדיהם. במיטב התלבשו החוגגים
בהצגות לאחרונה שהופיע השחקןנבון דוב

ה של האחרון והחילוני קדיש
הסופרת לצדו: בגזר. הוא גם אחז הקאמרי, תיאטרון

 שהיתה גינגיי, הסידרה מחברת רון־פדד, גלילה
 הכתום. הירק שבאכילת מהמאמץ לחלוטין תשושה

שביט. ציפי של כף־ידה בתוך - גזר עוד כתפו על

מסיבח
—

בונו ג׳יימס של בנו
 אוחזים כולם ★ חתור עם
שונוולוים מלא חרסינה בגזו*בובוו

מעושן ום־הולדת


