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הערב. כל במהלך רחבת־הריקודים על במרץ מלקפץ הפסיקה שלא

עור
כת

מת בווסט, לבושה כשהיא הדין,
לחוביץ. יונה אשת־החברה נת

סולומון לאה
.17ה״ בן משה מבנה לחיבוק כה

 שכמה להראל סיפרו וחברים הקלאסי,
 כאשר במיסעדה. לה מחכים חברים
 כולם עליה התנפלו למיסעדה נכנסה

טוב. מזל ובברכות בחיבוקים בנשיקות,
לא לאות וחיכו כולם ישבו בתחילה

המע על כולם התנפלו ניתן כשזה כול,
 בשירה והמשיכו סולומון שהכינה דנים

בשי מנצח דקל שי כשהזמר בציבור,
 הראל וחרותה כולם על ובנגינתו רתו

 מצטרף פעם כשמידי במרכז רוקדת
אחר. אורח אליה

האו כל כבו החגיגה, באמצע לפתע,
 הסתבר באיזור. השתררה ואפלה רות

 תיקונים שערכו חשמל, חברת שעובדי
 11 בשעה החשמל את ניתקו באיזור,

 עיסקיהם ואת השימחה את והשביתו
והמיסעדות. הפאבים בעלי שאר של

 בסניף הזרם את הפסיק מישהו
אוחנה האח בא? לא ומי ★ המרכזי

נגד
בכיינים

 חרותה היתה רחוק הלא בעבר
 עו־ היא בהווה קצינת־מישטרה. הראל

 חברים הרבה לה יש עצמאית, רכת־דין
בע הוא אביה לבלות. אוהבת גם והיא
והמ הוותיקים המוסדות אחד של ליו

 אוליספיה, מיסעדת בעיר, פורסמים
 אנשי־ ,פוליטיקאים של מושבם מקום

הראשו מהשורה ואנשי־ציבור עסקים
להר ערכו יום־ההולדת מסיבת את נה.
 ל־ השייכת סוקי־טו, במיסעדת אל

קרו חברה סולומון, לאה מיסערנית
אח מיקרים בהרבה כמו הראל. של בה

הסיפור עצמו על חזר הפעם גם רים,

החשמל
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אי רואה-החשבוו אביהן, של בחברתו למסיבה הגיעו השתיים ריס(מימיו).
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ו נמוך, פרופיל על מרתלרמתה. המגיעים פרטנרים מצאה לא אך

ש הרגי ל
מיותר

 הב־ וטלי רכט קובי המוסיקאי
 תל־אבי־ מלון של אשת־המכירות קין,

 בדיסקוטק משותפת מסיבה חגגו בי,
 בארצות־הב־ המתגורר רכט, סטפס.

 בחברת לחודשיים ארצה הגיע רית,
 לאד־ חזרתו את וחגג רז, הילה אשתו,

 בני־הזוג, ידידת והנקין, צות־הברית,
יום־הולדתה. את חגגה

 למסיבה הביא השניים של הצירוף
בוה מכמה החל אנשים, של מיגוון
 באנשי־ וכלה מסיבות אוהבי מיינים
חלקית. מעונבים ובעורכי־דין עסקים
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