
 הסתתר מה * ושחקן־אנס בימאים שלושה
ש מוצא אין ★ עורך־הדץ של בחיתוליו מוצא! וי

המרקיז
והצועניה

 ובולעי־ח־ מכשפות מגידי־עתידות,
 יהודית אך במסיבה. היו לא רבות

והדוגמ מלכת־המים נגר, (״ג׳אגר")
 עטויה כשהיא להם. נזקקה לא נית,

צוע בסיגנון חושפנית, שימלת־סאטן
למחו החוגגים כל את גיאגר סחפה ני.

 המוסיקה ביותר. סוערים וריקודים לות
 ומנגינות שירים וכללה מעורבת. היתה

ומיזרחיות. ישראליות רוסיות.
ה השמחה למסיבה התייצבו כולם

שבבע המרקיז. בפאב שנערכה זאת.
 יפים הרבה עמרני. מוני של לותו
הופיעה בן־עמי תמי שם, היו ויפות

 איש־מחשבים חדש, חבר של בחברתו
 וכשהזוג פוש, דורון בשם 30 בן

 עדת עליו עטה התיישב, הזה הזוהר
 לתשומת־ רגיל שאינו דורון. הצלמים.

מעט. נבוך נראה הזה, מהסוג לב
 הופיע הכדורגל, שחקן כהן, אבי

 בית״ר, של היפה שחקנה אר לבדו•
 בת־זוגו בחברת הופיע אוחנה, אלי

 בן־בסט. רונית הדוגמנית החדשה,
 בנעשה. וצפו פינה תפסו הספורטאים

 רפי והכולבוטקאי משה חיים הזמר
 וניהלו המרכזי בשולחן. ישבו גינת

עלי התנפלה לפעם כשמפעם שיחות,
 בבירכת אחרת או זאת דוגמנית הם

שלום.
הנ עמרני ומוני ברי! שרי הזמרים

 במחרוזת־שירים, בנשף למאחרים עימו
כש נגר, יהודית גנבה ההצגה את אך

ה־ של הקטנות בשעות אומץ תפסה

 כשהיא ספורטיבית, רוח גילתה התצוגות מנחתבי
 את שהדגישה ,50ה״ שנות נוסח בשימלה לבושה

ם החוגגים את סחפה בילי חמוקיה. הקזציוק. בסיגנון סוערים, בריקודי
גורביץ י
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משולבות. פירסומות של אוונגרדית הפקה כעת מתכננים וקלרה איציק

אף לג׳אגר מוצא אין שירו את דיש והגניבה הקטנה לבימה ועלתה לילה
מוצא שיש לה גילה השיר שבסיום -מ אחר של טוב בביצוע החוגגים את

תיקווה. לאבד ושאסור ק־ה אדם הזמר משה. חיים של שיריו
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ב< אחות שהיא אופיר, דניאל הבסן

שפטן מי

מבה
ב באור־הזרקורים הנמצאת חושן, שלי

 החליטו ליד, יד אגודת כיו״ר השנה כל משך
 מגיעו האוהב לבעל גם בשנה פעם שלפחות

 לאחי לדאוג הרגילה שלי, תשומת־לב. קצת
 שעזרו וידידיה, חבריה את הפעם גייסה רים,
 7לב שמחה יום־הולדת מסיבת בעריכת לה
חושן. דויד עורך-הדין לה,

 ועורכי אנשי־מישפט היו האורחים רוב
 העוסקיב שאנשים מסתבר אך למיניהם, דין

 ,לש גם יודעים זמנם, מרבית יבשים בחוקים
 מישפטיים לא לגמרי רגשות ולהביע מוח

 לו סמס, הרבי במועדון השמיעו לא אומנם
 ולב? פרינס של מוסיקה המסיבה, נערכה בו
 ,לה אפשר ורומבה סמבה לצלילי גם אך ,42
הגוף. את ניע

 שתת מאו, ליאו האוסטרלי המיליונר
 זוז את הזמין ליד, יד לאגודת דולר אלף 50

 להתאח גבעתי ויצחק לאה התורמים
שבאוסטרליה. בביתו

 בת־שב; — חושן דויד של כשאמו
 ע? וסיפרה בנה את בירכה — סילבר
 ע? שתספר ודרש הנוכחים אחד צעק ינקותו,
שלו. החיתולים תקופת
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