
 ארן מרי
 ראהיה

כאן
 הבר־ בפתיחת היה לא אלן וודי
 זהבי, נתן אך מנהטן. מיסעדה

כ ישראלי ואלי קראום שמוליק

בתל־אביב. גם מקום, בכל נמצאת
 כעברה דוגמנית גלייט, ענת
 שהות לאחר לארץ שחזרה הרחוק,

 הת־ על הכריזה באמריקה, ממושכת
 בעל אשרוב, אבי מהירה. אקלמות

 בין הסתובב בטוקסידו, לבוש הבית,
 את מנשק כשהוא והסובאים הזוללים

וחבר אמדורסקי מיקי היפות. כל
 באו גבריאלי מרים השחקנית תה

 כשהן ספורות, דקות לאחר ופרשו
 ישראלי, בתיה להצגה. ממהרות

 והמפיקה אלי איש־הרדיו של אשתו
בגאווה סיפרה הבטלנים, של בפועל
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ארנשטיין רותי הרקדנית האוסקר. חלוקת בטקס

 בהמשך מעריץ. מבט לעברו הגניבה לצידו) (בתצלום
 חברתו אבי, של ידידתו החוגגים. לפני חוללה הערב
השקטות. הפינות באחת להצטנע העדיפה ענת,

למ באה פוסט, פארה של ככפילתה המוכרתאוליך איוית
הזמ של בתה הררי, ורד של בחברתה סיבה

וייט. אנד בלק לוויסקי כפירסומת הנראות השתיים הררי. כוכבה רת

 משקה־חינם. יפסידו לא הם — או
 ובלטה בג׳ינס הופיעה הזאת השלישיה

במ שהתלבשו והיפות היפים רקע על
ל שהוגשו המטעמים לאירוע. יוחד

 על־ידי שהושמעה והמוסיקה אורחים
שמנהטן לאורחים המחישו ג׳אז נגני

 ההפקה על לצידה שעמדה לחברה
ודטנר. קושניר של החדשה

הי־ אחרות פתיחות להרבה בניגוד
 ואלגאנטיות נוחיות של הרגשה תה

 השתייכו לא שהחוגגים מפני מאופקת,
תל־אביב. של הרעשנים לחוג
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 21 בת רק היא אמיתית, חתיכה
 טובי להתגרש. הספיקה וכבר

נראה לא ברנס, אודי חברה, במסיבה. בלטה התמירה

 נקבצו וסביבותיה תל־אביב של החמוצה השמנת ילדי
 אורי של ההולדת יום את לחגוג כדי במועדון בהמוניהם

 יהושפט הפלסטי המנתח של ילדיו שולמן, ודונה
 לשיפוצים זקוקים אינם שולמן של היפים ילדיו שולמן.
 חבריהם גם וכמוהם יפים, נולדו הם — כלשהם חיצוניים

איתם. לשמוח שבאו הרבים,
 בין הסתובבה ניצה, שולמן, יהושפט של השניה גרושתו

 ברנם, אודי מקומה. את למצןא מנסה כשהיא החוגגים
לסי־ יקר נרתיק במתנה לו העניק אורי, של הטוב חברו

 כל מצד בה זוכה שהיא מתשומת-הלב ביותר שמח
 בחברת כמזכירה העובדת טובי, אך הגברברים,

חשבון. לו עושה ולא לחלוטין עצמאית נראית טופר,

 תקליטים הרבה הביאו אחרים חברים תואמים. ומצית גריות
ספרים. הביאו האינטליגנטים ושלייקס,

 שהם נדמה היה למקום בטעות שנכנסו למבוגרים
 ב' ססיל נוסח לסרט־ראווה ניצבים של ענק בכינוס נמצאים
 ועוד הכיוונים, לכל נדחקו וצעירות צעירים מאות דה־מיל:

 יובל היהלומן הטוב, וחברו שולמו דוקטור רק מזה. נהנו
 שיחליטו למיקרה למועדון, בכניסה פינה תפסו שלמה,
 עד להצטופף נשארו הצעירים הלכו. המבוגרים להימלט.

לבית־הספר. ישר, מהמסיבה הלכו ואחדים הבוקר, שעות

דהו טוב׳
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שבו


