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 סיפורי ★ חשאי בר
 ★ ולילה דידה 1000 ^$8

ש שכיר כאב־רא ממוצע ל

בג קצין־מישטרה, של אהובתו שמכונהמאיוצ׳יק עדיה
לש איש־מישטרה עם שניהלה רומאן לל

ראובני. אוסנת חברתו עם שבא גינצבורג, בוני הכדורגל ושחקן עבר,

 של היפות אחרי וחיפש שטרח מי
 במסיבה אותם מצא הישראלי, הקולנוע

 חשאי הכי בבר שטרק אורי שערך
 והחוגגים חשוך היה הבר פרפל. בעיר,

 קשטן משה בפינות. להם הסתודדו
 הוא למחרת בבוקר כי לחבריו בישר

 כהן. מלי חברתו עם להתחתן מתכוון
פרנק דורין מתחתנת לא לעומתו,
 זמנה את המחלקת המעצבת, פורט

לחיים, בן־זוגה עם ללונדון, ישראל בין

 המתגורר גולדמן, הדר המוסיקאי
 מיסנרת מעדיפים השניים בלונדון.
 כאלה גם היו מחויבות. ללא חופשית

 סתם והם סיפור, לשום שייכים שלא
 באווירה ולהתבשם פונץ׳ לשתות באו

במקום. ששררה הקולנועית
 בגפו, הגיע לביא עמוס השחקן

 כשעל מרוחקת בפינה לשבת ובחר
 את תבלבלו אל בנוסח: הבעה פניו

 התנשק המארח, שטרק אורי המוח.
 היו שחלקן היפות. כל עם כהרגלו

 הדוגמנית כמו שלו, החברות בעבר
 איתו שניהלה מאירצ׳ק, עדיה
 אחר אף כשנתיים. לפני סולידי רומאן

 זה אם וגם מגידרו, יצא או השתולל לא
 זאת כי הרבה, רואים היו לא קורה, היה

בעיר. חשוכה הכי המסיבה היתה

■ ך ך ען  דולר. 4000 רק לה שעלתה בשימלת״הלאק, לבושה ןךךדך■ ן
11 / . ! 1| / בעלה לה העניק לגמרי, מושלם יהיה שהמראה כדי 1-
האורחים. את וסינוורה באור-יקרות, אצבעה על שנצנצה יקרה, טבעת גם
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 והתח* עליזה, היתה מרומם, רוח
 קולג בפוזה שבע, באר בתיאטרון

וה; שלה, לחבר מישפחתי קשר

ה ו ו ל  הקולנוע של העולות מהכוכבות מימין), (בתצלום 11ך4|1ל1 ע
\1/ 1 1 /1 /| 1 1  יזהר המוסיקאי בן־זוגה בחברת באה הישראלי, 1/

במצב הגיעה אלונה לעומתו וחמור־סבר. רציני הזמן רוב שניראה אשדות,

1!^ " !  את שכבש קיבוץ, בן בשיט. ישראל מאלופי אחד *11^111 ד
 לרווק הנחשב אמיר, עולם־הדוגמנות. ואת העיר 1 /11\ 1 1 /1\

רבות משוחחות נראו שתייםלעבודה. ידידתו ישינובסקי, דניאל הדוגמנית בחברת הרבה מבלה מבוקש,

ל12ה־ יום־הנישואין מסיבת  בקר, חיים איש־העסקים ובעלה, בקר מיכל ש
 ממוצע שבן־אדם מכפי כסף יותר להם שיש עשירות, נשים הרבה של מיפגש היתה

 מבית אוריגינלית שימלת־קוקטייל בקר רכשה המסיבה לרגל לספור. מסוגל
 לגרום שיכול בסכום תכשיטים היו גופה על דולר. 4000 לה שעלתה שאנל,

 בדמות מתנה, מבעלה קיבלה גם היא במשק. ממוצע שכיר לכל לכאב־ראש
 שהיא היוקרתיים לבוטיקים יותר מהר אותה שתסיע הדורה, מרצדס מכונית
בהם. מבקרת

 יותר. צנועות בתילבושות באו איתה, מתחרות לא מזמן שכבר שלה, החברות
 בחליפת־ערב בלט מבעלי־המקום, פנסטר, שלום בג׳ינס. לבוא העזו אף חלקן

ספורטיבי. סיגנון העדיפה אריאלה, אשתו אלגנטית.

1, ה1י ד | |1 ל | ר י1¥י \1| ק  פרומ- עמי איש״העסקים של אשתו |
/ \111 11 1-1 11^ / 1| באה ,לשעבר, ״עלית מבעלי נקו, צ 1/

בעיצוב־פנים. כיום עוסקת ליאורה וסוודר. בג׳ינס לבושה למסיבה
שולמו ניצה
נוהג גם אורי לצידה). (בתצלום


