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 ★ בחורות מטופפות
נעוריו המחדש ומועדון

 ושמאל !,ים
החול על
 אין שכבר במישור־החוף חם כל־כך

 יועץ־ שלום, סילבאן לברוח. לאן
 מודעי, יצחק השר של התיקשורת

 הולדתו יום מסיבת את פיתרון. מצא
 ואנשי ידידיו בחברת חגג הוא 30ה־

 שעל הים לב במועדון־הגלישה שלומו
עיתו עשרות תל־אביב. של ימה חוף

 על במרץ פיזזו ואנשי־תיקשורת נאים
 כשבנות דיסקו, מוסיקת לצלילי החול
 שנדבק חול־ים קמצוצי מסירות זוגם

למחלצותיהם.
 עוזריהם ליכוד, אנשי עשרות בין

 כמו מערך פעילי כמה נראו ודובריהם,
 גד השר של הדוברת הניג, נאווה

 של עוזרתו גשל, מידה או יעקובי,
 של העוזר לוזון, אלי ויצמן, עזר

 ועורר־ בר״לב חיים שר־המישטרה
הצ מהמישמרת שטרלינג יוסי הדין
המת בין העבודה. מיפלגת של עירה
ש ומה רבים, ספרים היו שקיבל נות

 זיכרונותיו היה במיוחד ליבו את שבה
 בבית מתקופתו קיסינג׳ר הנרי של

הצעיר. ליועץ מרמז יותר שהיו הלבן,
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 מועדון־ של הבעלים וייסגרייס, מריו בן־דודה את
בארץ. שהותה את להאריך לבסוף והחליטה הגלישה

ך1ך7| 711111  יחסי״הציבור אשת (מימין), \
ברא ״היקב", מועדון של ו1\ 111 111111

 בחברתה רקדה רייסר, מיכה חבר-הכנסת של שותו
רייסר. של הפרלמנטרית העוזרת שגיא אורית של

 למסיבה באה הסטודנטית־הדוגמנית (מימין) 1ך1|\|" ךיך■¥1ךן
1 /1 1 7 1 1 .1 1| מפני לרקוד יכלה ולא גבוהות, בנעלי״עקב /
באומגרטן(משמאל). דניז הבלגית מעצבת־האופנה הרך. בחול ששקעה

היא אלכסיס, בשם עצמה המכנה רקדנית־הבטן וו₪ ועיה
 שחזרה רומנו, צור. ריקי רקדנית־הבטן של אחותה

כלוב► בתוך הופעתה את התחילה בארצות־הברית, ארוכה שהות לאחר

העליזים עילית
 רבות שנים במשך סגור שהיה לאחר

 הבר, נעוריו. ימי את פריבילר מחרש
 העיר, עליזי של לעילית מיועד שהיה
 העיתונאי על־ידי בראשיתו נוהל

 בהצלחה זאת שעשה לוינסון, עמית
הב מגדולתו. המקום ירד כשעזב, רבה.
 לחדש החליט אבנרי איציק עלים

 הצלחת על לחזור בתיקווה הבר את
יגידו. ימים העבר.

מירחמת
ביריארר

 בזה בעיצומה. הביליארד מילחמת
 על והמקלות הכדורים נוחתים זה אחר

 החידושים תאבי הגדול הכרך אזרחי
מהרצל־ הישועה באה הפעם והפתיחות.
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 ידידים. פוגשת מרוז בעוד ברוקדים לצפות דיפה דליה של בחברתה למסיבה באה בחופשת־מולדת
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ו ןן*ן 11 ! ך  וכיום מינה את שינתה אך גבר, נעבר היתה 24ה־ בת \
האט־ היתה שלי ומושכת. נשית מאוד אשה היא 111 1111
ידועות. זמרות וחיקתה פלייבאק לצלילי רקדה היא בפתיחה. רקציה


