
מסיבת
חושה

 לקרות שיכול הכי־נורא הדבר מה
 המוזמנים, יגיעו שלא — במסיבה

 יהיה שלא גרועה, תהיה שהמוסיקה
 כמובן, היא, התשובה ולא. לא כיבוד?

הפסקת־חשמל.

 אודי של במסיבה שקרה מה זה
 המוכר מקומי, נער־שעשועים בר־נם,

 בסיגנון התל־אביבים, הבליינים לכל
 אליו. הצמודות והיפות המהודר לבושו

 התל־ הדיסקוטק את גדשו חוגגים 300
 אודי עם לחגוג כדי סמס, הרבי אביבי

למע ששם כנראה אך הולדתו, יום את
 לאודי וניתקו העניין את אהבו לא לה
ה המסיבה. של בעיצומה החשמל את
בהיע במקום, שנוצר הבלתי־נסבל חום
 הלא־רומנא־ והחושך מיזוג־אוויר, דר
 הבל־ ההשבתה מהשימחה. גרעו טי,

ובמה וחצי, שעה נמשכה תי־מתוכננת
. האורחים. מרבית עזבו לכה

 המשיכה לתיקנו החשמל כשחזר
 של הנכון בהרכב הפעם אך המסיבה,
 עשרות כמה נותרו במקום האנשים.
 מנצח כולם כשעל וחתיכות, חתיכים

 שחום האמריקאית השגרירות איש
המו את שליווה ויין, ג׳וליום העור
 בסיגנון מאולתרים שירה בקיטעי סיקה

 אך צעיר, היה הממוצע הגיל הראפינג.
קשישים. גם נראו החוגגים בין

 הערב רוב והכיס. הרוח מצב לפי פאבים
 הוא כנגדו כעזר לברכו. שבאו החוגגים יית

חריפים. ובמשקאות במלצרות לו שעזרה )

 בית־ ופתחה סגרה, שברשותה הבוטיק את
 עבור בעיצוב עוסקת כיום סגרה. אותו גם
הגדולה. אהבתם את הזכירה שמוליק עם
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היפה. נחמה ויוי למטה: בתצלום בביקור״מולדת. היא כעת שונים.

 של חברתו
 בר־נס אודי

משהו להם

 את המסיים בר-נס, כבעבר. מאוהבים נראו והם מיוחד,
 כבר מתכונן החל ספורים, חודשים בעוד הצבאי שרותו

האורות. לעיר לחזור אם מהססת עדיין דרור ללימודיו,

במינו. מיוחד בטוטו כולם את מעסיקההטשט״ן שיוה
הפליי עם תתחתן היא האם השאלה:

בה. מאוהב מאוד״מאוד שנראה איתה), פתילון(בתצלום אריק היווני בוי

 אוהבת אינה פינקס, ישראל הצייר של בתופינקס דניאלה
העדי ורועשות. המוניות מסיבות במיוחד

ובחוגגים. באורחים ולצפות בידה כשכוס הפינות באחת להתבודד פה
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אהבתם. לימי לחזור והחליטו במסיבה נפגשו השניים איתה). (בתצלום


