
בטיפ אוחזת הרב, ביופיה מדהימה עדיין
 בחליפת־עור לוי, יוטוף. אבו הבידואי לה !

במטיבה. שהופיעה להקת־הבנות של ,ית

 בחיי״הלילה מהפך לעשות ומתכננים י
 אבידן, בלילי נעזרים הם כנגדם כעזר

בילויים. שאוהבת כמי וידועה !ית״סקס

 שיער החדשה: בהופעתה כולם את הדהימהנגר יהודית
לה. שהחמיאו מיוחד ואיפור עדשות־מגע מנופח,

החוגגים. של לשימחתם קפה לקלות והתיישבה ביתית פוזה תפסה היא

ה ר פ ח
ת אי דו ב

 זה קטנה מסיבה מארגנים כאשר
 אר סודיות, על לשמור קל באמת

 שעשו כמו מסיבת־ענק, כשעושים
 קשה פלד, מירי למפיקת־האירועים

 לשמור אפשר כזה מבצע שעל להאמין
 הבעת״ את שראה מי אבל בסודיות.

 לאולם־ כשנכנסה פלד, של פניה
 מוריה־פלאזה מלון של האירועים

 יום- במסיבת נמצאת שהיא וגילתה
 היא שגם להאמין היה יכול הולדתה,

במלכודת. נפלה
 בדוגמת מקושט היה הגדול האולם

 הסתובבו בכניסה ענק. בידואי אוהל
היו חלקם בגלביות. לבושים מלצרים

 מעשנים כשהם שטיחים, על ישובים
 ישב הקהל שחור. קפה ומכינים נרגילה

קישו עגולים. שולחנות עשרות .סביב
 של תחושה לאולם העניקו שונים טים

 פלד, מירי במיסתורין. מהולה עליצות
 עברה ההפתעה, מגודל המומה שהיתה
כולם. את וברכה לאורח מאורח

בתחי ההפתעות. תמו לא כאן אבל,
 בנות של להקת־מחול הופיעה לה

 יונה הרקדנית של מלהקתה צעירות
שפנ מירי על התנפלו לאחר־מכן לוי.
 מקופסת־ שקפצו ובן־זוגה חמודה פנה

 הבימה. על שהונחה ענקית קרטון
 זינקה להתאושש הספיקה שהיא ולפני

 כרוך שנחש־־פתן רקדנית־בטן לעברה
 אותה בירכה ובמקביל צווארה סביב

בצרור־ברכות. חמודה ליצנית
 לפניה הופיעו שהתאוששה אחרי
 שהיה הקהל, לוי. ג׳קי של הרקדנים

 על התנפל לא ממנה, פחות לא המום
 בניגוד למופת, והתנהג הררי-המזון

כאלה. גדולים באירועים למצופה

ך1| |1 ן1ך | | | ך  הבימה על הנחש עם שהתפתלה רקדנית-הבטן \
 קארץ לדוגמנית ניגשה היא האורחים. ובין 1111 /1\ 111 111

חייכה. אך בבהלה, נרתעה דונסקי לצווארה. הנחש את וקרבה דונסקי

רך 1גטןך* שהכי מהאירוע המומה שהיתה מפיקת״האירועים, ח
/ ! 1 / _ רב■ נהון, מייק עם מנוחה של ברגע למענה, קו 1 !

ערבי. שהוא חשבו מהאורחים חלק כפיה. וחבש גלביה שלבש המלצרים

 בחברת יושבת מהמופע, מאוד מרוצה
 בימים העוסק מתמיד, אלגנטי כספיו, ל
עצמאי. כמעצב הפעם, הקיץ. לעונת *ו

! * ן י  גם שלפעמים בארץ, היחידה עיתונאית־הספורט 11־11ך ד
תשומת״ משכה במיגרשי-הכדורגל, מכות חושפת | .11 1 / 1
של בקאריירה לפתוח מעוניינת רובין גופה. ובחיטובי בגובהה לב

 ניה היא בנושא. דונסקי קארין הדוגמנית עם דיברה ואף דוגמנית
 פנוי שהיא מצהירה היא כעת אן אייזנברג, שאול העיתונאי עם רומאן

רקדגית-הבו של מהנחש התרשמה ולא הריצפה על שכבה רובין ביל*
ם: אנריביאב. ■ו 11 ברוב: 23נון 1 ג1 אבי ציו




