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 סטירות־לחי של סידרה חטפו שטיין
 שרק משוכנעים היו רובם מצלצלות:

בסע־ שנערך באירוע נוכחים יהיו הם

■ ך ך א |  ה■ בחברת למסיבה הופיעה 1111 ך|
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ציפיות הרבה היו בהופעתן, אקסטרווגנטיות שתיים,

לב והעדיפו והדוחק מהרעש התאכזבו אן בואן, עם
 שצפו בני״תישחורת עשרות הצטופפו ביציאה רוח.
פוזה. הפגינו מהעניין, משועשעות שהיו השתיים, בהן.

 למקו בבואם אך הווי־אי־פי, בחדר רמה,
 לשא תפאורה מהווים שהם להם הסתבר

 במ£ המקום את גדשו אשר המועדון, חברי
 גובל! בארץ לדוגמניות שיש ההילה ניהם.

 ולה׳ לראותן באו וכולם בפולחן־אלילים,
בחברתן. ראות

 מחוסרי־הנשימו הדחוסים, כשהחוגגים
 הובר צימאונם, את להרוות שתיה הזמינו

 בלב זו לא מלא. בתשלום כרוך שזה להם
 ה שבמקום, מהצפיפות לסבול נאלצו שהם

כמצופה. כובדו לא גם
 ש גרושתו שולטן, שלניצה נראה אך

 1מ יש שולמן, יהושפט הפלסטי המנתח
 בחבר למסיבה הופיעה היא חזקים. פקים

 כד וליאור דבורה רונן צעירים, שני
 לל האולם את לחצות הצליחה ובעזרתם

פגע.
 א שעיצב הארכיטקט גרנות, עגנון

 שהצל; ממה מרוצה נראה הסינרמה, חלל
 אונ0 בין מוזר שילוב — במקום ליצור
 מוי לברוח העדיף אך — מלאכותית לרחם

גנז סמדר בת־זוגתו בחברת מהצפוי, רם
 יהודיו הדוגמנית הצילה המצב את
 המוזמ לקהל המופעים את שאירגנה נגר,
 להשקוו שדאגה היחידה היתה היא נים.

 בנב יותר, החשובים האורחים את ולשעשע
מנפילה. הערב את להציל מחוייך יון

ך1ך ךל11ך־1 \  רבת״המעללים, והאירועים התצוגות מארגנת ־
 למסיבה. הקולגות על-ידי היא אף הוזמנה /11 _|1 1111 #111

דה־סאד. המרקיז נוסח בעור לבושה באה רון, קלרה הדוגמנית חברתה,

ך1 \11 |  נראתה אוחנה, אלי הכדורגל שחקן של אחותו הדוגמנית, ך
1 \1 נמנעת הפעם אך מאוהבת, שוב היא במסיבה. במיטבה | 1 11
הרע". עץ ״מחשש שמו, את מלגלות תפלות, באמונות המאמינה אתי, 1

כש המסיבה, לאולם בסערה פרצהומון נטע
נטע, ״הגעתי!" רם: בקול מכריזה היא

ממשבר-האהבה להתרענן בניו״יורק, חודשיים ששהתה

 וכהרג׳ מרץ, ומלאת מאוששת חזרה שלה, האחרון
 המארג! של לשימחתן ומהומה, רעש הרבה עשתה
צידיו משני פלאטו(בתצלום וחביבה גולדשטיין פנינה

§2*

אביטל אילנה
חברתיים. אירועים מיצה

ה מבעלה שנפרדה הזמרת,
 מח- אינה צח, שלמה אמרגן

כשהיא בכולם, מככבת היא

 יורי! ואיש־הקסמים אדם הזמר על-ידי תמיד מלווה
 1לאז צמוד-צמוד וישבה הבר ליד פינה תפסה אילנה
1בג׳ להשקותה ודאג מרוצה שנראה בתצלום), (לידה


