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□ • ד ו ה צמודה בשימלת״ערב הופיעה בהה) (בשיער י
 הייבי אילנה בחברת והצטלמה וחושפת״גב 1111 11 1111
ורעיה. כאם מתפקידה מרוצה אך כדוגמנית, שנראית שטני), (בשיער

 בשעות אליו מגיעים החבר׳ה אך הלילה, אמצע הזה החדש למקום קוראים
 מושון לבעלים הבוקר. של הקטנות השעות עד בו ומבלים •יותר מאוחרות
 האחים ושותפיו וחצי, משה הקודם הרמטכ״ל של נהגו שהיה מי אליהו,
 נהגו בירבה, חיים כמו משותפים חברים הרבה יש הנוצץ, אולמי בעלי הייבי,

סטן. ושמוליק גרמה ניסיס משה, חיים הזמרים טרם, שמעון של
 קביליו ציסי בקר, מיכל כמו ציפורי־לילה הופיעו החגיגית לפתיחה
 מהחתיכות מנע לא בחוץ, ששרר העז, הקור אפילו אחרים. רבים ועוד וחברותיהן

 ביותר המבוקש המשקה קלילים. וג׳קטים חושפניות בשמלות־ערב להתעטף
הגוף. לחימום נענע עם כוס־תה היה בפתיחה
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 בחברת בארץ המופיעה ,28 בת אנגליה זמרתמווטוו ונוי
 השתיים קוויפ. טרייטי - ששמה נוספת זמרת

באחרים. אותם החליפו ההופעה ולאחר נוצצים, בבגדים בפתיחה הופיעו

 הינוחוס דה גומז
הזמר

גאדס. הספרדי הרקדן את המלווה

אט
 אדם ביו

וריטה
 הד־ארצ׳ חברת של מסיבת־הפרירה

 מיכל שלהם יחסי־הציבור מאשת
 החברה. של הפגנת־כוח היתה רצאבי

 1 שם. היו בעולם־הזמר ומי המי כל
בזו החוגגים עומדים מסיבה בכל

 רוקדים וגם בזוגות, משוחחים גות,
 הזמר ההצגה את גנבו הפעם בזוגות.

 על שחוללו ריטד! והזמרת אדם
 רקות במשך במרץ, הגדולה הרחבה

ספונ כהכנה שנראה במה ארוכות,
 המתנה את משותפת. להופעה טאנית

 ארצי הד מחברת מיכל קיבלה הגדולה
 תקליטי־החברה לכל חינם מנוי —

חייה. כל במשך

3כגמז5 ג׳זוס מוגו
החושניו! ותנועותיה ביופיה הקהל את

 גם בכל, מתחלקים פלד, נילי הדוגמנית וחברתו
 בתחום החדשות תוכניותיו על סיפר הוא באוכל.

שלהם. מועד-החתונה בדבר השאלות על הגיב
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 בשן •גאל בזמר ופגש מילכה ^ 11\ 11/1 /111
לטוס להם הציע הוא (לשמאלו). מיקה ובאשתו (לימינו)

 מון במצב״רוח היה ארצי לסוף־שבוע. ללונדון בחברתו
 המלחין שונים. נושאים על להתבדח הפסיק ולא

ר£ ממיכל לחיבוק זוכה השמאלי) (בתצלום אשרת


