
 21 בת שהיא טוענת שוודית(משמאל),
 עמית. לחיים, חברה עם ביחד כדייגת

היימן. בילי עם העובדת מקומית ת

 לעיר רבים תל־אביביים של לנהירה הסיבה
 ראש־עיריית הוכמן, רפי הדרומית.

 בערב, הבודדים הגברים אחד היה אילת
 היפות כל בין טוב הרגיש ספק בלא ״'והוא

 והסכום התרמה נערכה הערב בסיום לצידו.
 אלף 11 — חייהן מיפעל להקמת שנאסף

המארגנות. את אף הפתיע — דולר

 בולקינד, חיים לשעבר, חברה בלי ניעה
 אחותו, בולקינד, איריס שבוע. לפני ז

תיספורתה. את שינתה מאז במיטבה ית

נהן ח״ם
ן. מרוצה מנ

 אחת של לפיטמתה הריקוד במהלך נצמד הזמר (אדם)
 מאוד היתה היא כי ונראה הבראזיליות, מהרקדניות

הקיצבי. לריקוד והצטרף מפתיעה גמישות גילה הוא
 שגם כספיו יובל למעצב-האופנה הוכיחה הדוגמנית,ומון נטע

 מעדיפה היא לרקדניות בניגוד אך להראות, מה יש לה _
ראש. ועד רגל מכף בבגדים עטוף היה כרמון, שלא ,כספיו זאת. להסתיר
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ולא עבר מכל אדם את הקיפו השלוש הרוחות. את ולהלהיט הריקוד לך

 הריקודים בימת על לעלות אותו לפתות הצליחו לבסוף מנוח. לו נתנו
 המחליפה יחסית חדשה רקדנית היא (מימין) ג׳ינה יכולתו. את ולהפגין

ממנה. נופלת אינה אך לבראזיל, לשוב שנאלצה הרקדניות אחת את

 ניסו
 רפתות

אדם את
 נפתח הפתיחות, רווית בתל־אביב,

הנמ המקום, טריפ. המכונה חדש מקום
 ידע הילטון, של לחוף־הים סמוך צא

 כנראה אך רבים. ומורדות עליות כבר
 המקום, ואת לצעירים שייך שהעולם
 טל כעת מנהלים החדשה, בגירסתו

 ואת הפינגווין את בעבר שניהל אסל,
 מנהלו שהוא גלוגאו, ומיקי הפרפל
ושני יוריני איש־הקסמים של האישי

בלבד. 22בני־ הם
לז אירגנו הם הפתיחה לאחר שבוע

 הבימתי בשם המוכר כהן, חיים מר
אינטי יום־הולדת מסיבת אדם, שלו
 לפי למיקצוע. ועמיתים לחברים מית

 המיב־ את שהקיפו שומרי־הראש כמות
 נערכת שבמקום לחשוב היה ניתן נה

 כל לפחות. בואי לדיוויד מסיבה
לפני מדוקדקת בדיקה עברו המוזמנים

 צח, שלמה האמרגן שם היו כניסתם.
 דורון והזמר אביטל, אילנה הזמרת
 עימו הביא דותן דודו הבדרן מזר.

 למיטפחת הדומה כחולה, מיטפחת
 אותו ובירך אדם הזמר של הארומה

 ליום־ההול- להעניק כדי רבה, בטכסיות
הומוריסטי. מימד דת

 גם נראו בשטח שהסתובבו מי בין
 גולדסיב־ ארהל׳ה מפיקי-הטלוויזיה

במ והדוגמניות מלובן, וחיים גר
 חצות לקראת דמון. ונטע גנזי דד

רקד שלוש אלה היו ההפתעה. הגיעה
 סמבה לצליל שקיפצו בראזיליות, ניות

 הבראזיליות עבר. מכל ארם את והקיפו
 אותו, לפתות ניסו ואף מאדם התלהבו

 שחגג הזמר, בידן. עלה לא הדבר אולם
 הופתע לא אמנם ,28ה־ יום־הולדתו את

 יהיו מי לו ברור היה לא אך מהמסיבה,
ליה לו הפריעה שלא עובדה נוכחים,

והמתנות. מתשומת״הלב נות
 הוא ביותר היפה המתנה את אבל

 לו שבישר צח, שלמה מאמרגנו קיבל
ב ההתקדמות ועל בחו״ל הקלטות על

 אמור שאדם החדש הסרט לגבי מגעים
ש הגדולה, עוגת־המרצפן בו. לככב
 מכל אותה קישטו מוסיקליים תווים
האור מרבית כי מיותמת נשארה עבר,
 לאוכלוסיית משתייכים ארם של חים

שומרי־הדיאטה.
 הבוטיק- לחיים, בת-זוגתו בחברת בא המלחין,אושרת קוב׳

תו נתן של לשעבר אשתו תומר, עדה אית
חיוכים. ושפעה מעורבות שגילתה ארזי, ירדנה הזמרת של בעלה מר,
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