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גו כשהיא לה,

 של כושיות כמה שתיית לאחר מרומם, במצב־רוח
לא למצלמה. פרצוף בעשיית זאת והפגינה ויסקי,

לחיק״אשתו. סוויסה חזר מוסקוצה, את שבירך חר
 ירקוני, יפה הזמרת של בתהירקוני וותי

בע בחברת למסיבה הופיעה
היתה המאוהבת רותי סוויסה. מאיר השחקן לה,
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עברה ביותר, מרומם במצב-רוח היתה חדש, למחזמר רות

ק1ו \ |1ך | ך | | ך ך  בשחיה, לנוער ישראל אלופת שהיתה מי ־
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הנכונים. במקומות נראית גירושיה מאז1 ירקוני, של חברה היא בן״נחום

ם חני חי צ ם ה
ם בי צו ע

ל מאוד קשה שכאלה לחים בימים
ח יום־הולדת במסיבות אנשים הפתיע
 הישראלית החשדנות וסודיות. שאיות
 לפני ספורים שימים לכר גורמת

ש ברעהו אדם כל חושד תארין־היעד
 או מסיבת־הפתעה לו מתכנן הוא מא

 אנשים למאות אינטימי חברתי אירוע
ובו׳.

 הנסיון שלמרות כאלה, גם יש אך
 ואירועים מסיבות בתיכנון שלהם הרב

 נופלים עצמם הם לעמיתיהם, כאלה
 הוא כזה אחד ביום־הולדתם. קורבן

שאש מוסקונה, אריה הזמר־שחקן
 אמיר איש־התיווך וחברו, עדינה תו

 שולל. אותו להוליך הצליחו שמאי,
מסיבת־הפ־ שעורכים לו סיפר אמיר
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 ב- כעת המופיעה השחקנית,רוקה ג׳טה(בתצלום ובעלה מהגשש בנאי גברי של אשתו בנאי דבש
 אמו פעם היתה הצגת־יחיד,

שנה. 17 לפני דירת־הרווקים, במחזה מוסקונה של
 הוותיק הכוריאוגרףקיוסק׳ ׳נקייה

 כניסה עשה והשובב
אן. גולי ,23 בת בריטית כוכבנית של בחברתה

 דהפתיע הצליח! !את נבכר
̂י ביום־ההולדת השחקן את - 
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