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קלמנוביץ, שבתאי רב״המעללים הבינלאומי העסקים

 הפנוי זמנה את ומעבירה מעבודתה חופשה לקחה
הכדורס עם במרץ רקדה היא ובבילוי. בשיזוף

מימין). (בתצלום חדד עירית ועם בנט קירט לן

 שהיה בעלה, וקוריוזים. בדיחות יפרה
בש המשיכה חן אן להרגיעה, ניסה ז,
לוקה. וג׳טה אליאן יונה את אחריה ת

 29 לציון לידסקי, צבי עהילעורך־הדין
 הגיע מוסקונה כעורך־דין. פעילות של זנים

 בגיבעת־ הרמוניה במועדון שנערכה עיבה,
 במסיבת אורח־הכבוד שהוא לדעת ונובח ע

עצמו. שלו ׳ם־ההולדת
 פניו את קידמו וידידים חברים עשרות
 לבימה, נקרא כשנרגע, ונשיקות. חיבוקים

 ומברר אחר שחקן אליו מצטרף פעם שמדי
!ותו.
 השחקן נשא ביותר המצחיקות הברכות את
החוגגים. את שבירר סוויסה, ;(איר

 פני את קיבלה בתי־הסוהר, שרות ניצב סגן של בתווחוליו טלי
 המצפה היפה, טלי כבת״הוואי. לבושה כשהיא האורחים

מעופפים. שחפים בציורי הקידמי גופה חלק את איפרה מקנדה, אהובה של לשובו

אן ג ל פי ב רו ט
בי נסעו שלא התל־אביביים לכל

 שאין ולאותם לחדל, האחרונים מים
 הקאריביים, לאיים לטוס באפשרותם

טרו מאווירה ליהנות ההזדמנות ניתנה
 איש־ שעיר במסיבה וציבעונית, פית

ד האופנה י במלון רייבלסון הגי
 שפת־הבריכה, על החלה החגיגה מית.

 בזרי־פרחים העניין לצורך שקושטה
 בדיסקוטק ונמשכה והררי־פירות

שבמלון.
ב והלחות, החום בגלל פרשו רבים

 היו שינוי שלשם הדוגמניות, עיקר
 שנותרו אותם אך בבעליהם. מלוות

כש רחבת־הריקודים, על השתוללו
 הקצובות קריאותיהם אותם מלווים

 מכבי של שחורי״העור שחקניה של
 תפסו הכדורסלנים תל־אביב. ובית״ר

 דקות במשך וזימרו המיקרופון את
 במוסיקה משתמשים כשהם ארוכות

 המחוללים בין כפליי״בק. שהושמעה
אל אמיר בשם נתנייתי חתיך בלט
 לצוד ניסו קשישות נשים שכמה ,טו*
 להתרכז העדיף הוא אך מבטו. את

 צ־ ברוריה אשת־החברה במוסיקה.
 בחוגגים, וצפיה ישיבה העדיפה יורן

שהס בעיתונאי־חברה, נעזרת כשהיא
 ומי אין נחשב מהנוכחים מי לה ביר
 חדד עירית אשת־הבורסה לא.

הארכי לבעלה־לעתיד, חזק נצמדה
 גם אך סון־סרשט, אדריאן טקט

הצעיר המעצב עם לרקוד סירבה לא
אלבו. דויד

ה אך בן־עמי, לתמי ציפו כולם
 של בלובי ישיבה העדיפה דוגמנית

וידי זר קובי בן־זוגה בחברת המלון,
נוספים. דים

 ר הבליינים הסתובבו שעות במשך
 בין המלון, קומות בין ציפודי־הלילה

 שאיבד ומי ולדיסקוטק, לבריכה הלובי
 במציאתו. מאוד התקשה זוג בת או בן

 הקטנות השעות לקראת במיקרה: ולא
 ונשים גברים כמה נראו הבוקר של

 כשהם המלון, בבריכת המשתכשכים
המחרת. ליום תוכניות קובעים




