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רומאית מסיבה
הצריח לא מי ★ למהדרין

״העיר שר למסיבה להיכנס
ומיותם בודד שנשאר השוקולד *

י ן ן י ך \ ■ ל1ו ךן ^ דן שחקנית, ן  תצלם היא לרקוד שתחת החליטה ה
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ק זוכה למטה) ציון(בצילום מלי סיבה. ם הזמר מידידה לחיבו גרמה. ניסי

 מלי היחצנית לעצמה ערכה כיום, עושים לא שכבר מהסוג אינטימית, מסיבה
 בשנות גרושה ציון, מלי גנוב. אבא הסרט כוכב ה־סו, בן ציון, בן של אמו ציון,

 כיוון שמכל כך בביוןז, ליזה הוותיקה מעצבת־השיער של אחותה גם היא ,30ה־
 למסיבה הגיעו זאת, למרות אבל וידועים. מוכרים בבני־מישפחה משופעת היא

המיעוט. על שהתלוננו מי אף והיו כמקובל, העיר כל ולא שלה, החברים רק שלה
 בין שכללה שלו הקבועה ובפמליה בחברתו מלווה שהיה יוריני, איש־הקסמים

 בגנו, רז איש־המוסיקה ואת לוגאי מיקי הצעיר־מאוד איש־העסקים את השאר
 ריקודי הדגימה אביטל אילנה והזמרת בחו״ל, העתידיות תוכניותיו על סיפר

 טוכמאייר. שי בן־זוגה בחברת סוערים דיסקו
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ת רייכמן, אוריאל הפרופסור של בתו קד במ רו
 עלי זר ולראשה לבן בסדין עטויה כשהיא סיבה

ת וחשפו יותר, הקור. למרות גופם א
וייכמן רונית

ם דפנה. סיבה הבני מ נועזים היו ב
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הת מתל־אביב דקות חמש במרחק
יוצאת־ מסיבה השישי ביום קיימה

נמ תל־אביבי גבר כץ, עמית דופן.
 וחברותיו חבריו כל את קיבץ רץ,

 במיבצר, העתיקה רומי בנוסח במסיבה
 בראש־ אנטיפטרוס למיבצר סמוך
העין.

 כמוסיקאי, עתידו את הרואה כץ,
 צבאי מיבצע כמו המסיבה את אירגן
 חבריו מכל ביקש הוא דבר. לכל

בטוגות עטויים כשהם למקום להגיע

 זרי־ ולראשם איברים חושפות לבנות
לאת כולם נענו הפלא למרבה דפנה.

 בלבוש והתייצבו הזה המסיבתי גר
הג באולם רקדו כר למהדרין. רומאי

 ובנות רומאים מאות שבמיבצר דול
 היין עדכנית. מוסיקה של לקצב זוגם

הרוק של לאנרגטיות תרמו והבירה
 היו הקור ולולא להיסחף, שהחלו דים,

הרו בין לגמרי. מתפשטים גם חלקם
 בתו רייכמן, רונית בלטה מאיות

הפ רייבמן, אוריאל הפרופסור של
בישראל. חוקה לכינון עיל

ן ך ן ע ן ן □ ן קלי הרכב על נושא רומאי, ללוחם המחופש ך סי השתוללו וחבריו עמית גיל. אחיו עם מו
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ם מתכוון ושר, המנגן עמית, לבן. מסדין ת לקצב גלים בקרוב להקי ק סי קו מו ס שהושמעה. הקופצנית הדי


