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כהן. למיכה ונצמדה שמי, אייל מחברה נפרדה לאחרונה חדשני. בסיגנון

 יש בתל־אביב אבל חיים. שבק אחריו שבא הניו־וייב גם מזמן, מת כבר הפאנק
 והם הללו, הגלים שני לאחר שבא הקליל לסיגנון מכורים שעדיין רבים צעירים

 של הבת קרן, שרי הצעירה הספרית ולהינות. להתפרק נאותה הזדמנות מחפשים
 לחב־ שערכה במסיבה נאותה הזדמנות להם נתנה קרן, ונדה הוותיקה הספרית

 של והחברים הידידים כל גם בתל־אביב. הדרומי הרובע במועדון רותה,
 אר להיראות, באיך הרבה שמשקיעים כאלה סטייל. באותו יותר או פחות הם שרי
שחר. עם והלכו בחצות באו כולם זאת. להסוות מיוחד כישרון להם יש

£י£ ״;גן דחו טובי
שהמסיבה ייתכן איתה). (בתצלום

משוק
הברמר

רקרריבך
 גשום, ביום החבר׳ה עושים מה

 הולכים פה? בכל מכרסם כשהשיעמום
 כל הרבה, יש וכאלה פאב. של לפתיחה

 והסטוצים פתיחה כל שלו, והקהל פאב
ה את פתח איבני כשמשה שלה.
 שליד הזקן הילל ברחוב הראשון, פאב

 והיה לפתיחה כולם נהרו שוק־הכרמל,
 נהדרת. אווירה היתה כי שמח, מאוד

 היתה שלו החדש הפאב של הפתיחה
 שם היו אומנם מינורית. יותר קצת

 וקצת בוהמה אנשי מיני וכל השחקונה
 שחושבים כאלה הרבה וגם ויפות, יפים
יפים. שהם

 שתיה ומזג הבר מאחורי עמד איבגי
 המסיבה לברכו. שבאו החברים לכל

 לפנות־ 2 לשעה עד נמשכה השקטה
ה שמזג־האוויר הטוענים יש בוקר.
 לכך גרם לכולם, כהפתעה שבא סוער,
 והרבה באו, לא מהמוזמנים שחלק

 במיוחד. שמחים היו לא שבאו מאותם
 וקהל־האורחים גדול, אינו המקום

 לפאב. שבכניסה המידרכה על הצטופף
 — מעצמו מרוצה נראה עצמו איבגי

 שהם ויודע שלו, הקהל את מכיר הוא
 שמו כי פותח, שהוא מקום לכל יגיעו
לפניו. הולך
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