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חשמלית ומיברשת־נעליים צהובה

טי ג פ ן ס י י ם ו רו א

 באה אבו־חצירא, ברוד עם שלה ברומאן שהתפרסמהלב מיוה
 בחודשי לב, מעוז. דני רואה־החשבון, בעלה בחברת

לבעלה. מבטי״אהבה ערב אותו כל במהלד הגניבה מתקדמים, הריון

 מוסיקה והשמיעו וספגטי אדום יין קצת שם חילקו איטלקי. ערב לזה קראו
 אבל שם. היה דווקא אקשן האיטלקית. מהקונסוליה נציגים כמה גם והיו איטלקית.

הזה. בערב איטלקי כל־כך היה מה ברור לא עדיין היום עד
 המבלים התרכזו המסיבה, התקיימה שם ססס. הרבי מועדון של הקידמי בחלק

 שני בין קשר הרבה היה לא צעירים. קיפצו ובדיסקוטק והסולידיים, המבוגרים
למישהו. הפריע שזה נראה לא אבל הגושים,

מהמעצב שקיבלה סכסית בשימלת־ערב "11^111 1ך,711"111
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מהבורסה. יהלומנית דיל(משמאל) לינדה חורי. גיורג' הלבנוני חברה עם
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בתיאטרון. הופיעה בעבר גרשווין. של סאמרטיים נראתה זימנד, אנרי לשעבר שותפה עם אריך עיסקי

מסיבת
מורדת ל

 לא כזאת. מסיבה כולם על הלוואי
 אבל מיוחד, משהו היתה שהמסיבה

 רייכלסון חנוך שקיבל המתנות
 משהו כבר זה מחבריו, השופרסל קניין
 בסושי־בר התקבצו שלו החברים אחר.

 לביס ביס בין ושם, שאולי, רפי של
 דיברו לכוסית־ויסקי, קטן דרינק ובין

 כי זמן היה לא לחנוך כולם. על כולם
מהמתנות. בלהתפעל עסוק היה הוא

 לו העניקה דורית הטובה ידידתו
 שחקן־הכדורסל לאילת. כרטיס־טיסה

 צהובה מגבת לו נתן ברקוביץ מיקי
 שלומית הדוגמנית מונוגרמה. עם

 ואילו פרקולטור, לו הביאה אמיר
ו אתי התעשיינים קרובי־מישפחתו

תמונת־שמן. לו נתנו אלקון אליעזר
 כלי קיבל הוא הכל. שזה תחשבו ואל

 ומח־ ,חשמלית ומיברשת־נעליים בית,
 שהביא דיור. כריסטיאן של זיק־כסף

 גם והיו זייתוני, דני העסקים איש
 אבל עצמם. את הביאו שרק כאלה
 שהוא מה הפריע. כל־כך לא זה לחנוך
בהחלט. לו הספיק קיבל

 לבשה פילץ, אריה הקבלן של נכדתו (מימין)
 חנוך עם ורקדה כתפיים, חושפת שימלה

רביץ. קובי למעצב באחרונה צמודה שמיר דיל. לינדה וידידתו רייכלסון
שמ דפנה
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