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במסיבות. בעיקר ביחד לבלות נוהגים הארבעה גיה.
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ל  הב- ידידתו עם ישב בניו״יורק, נמצא הוא כאילו שהרגיש 1111 ל
 בלטו השניים סביבם. ברוקדים לצפות נהנו ושניהם לונדית |1\ו 1.1
זרוק. לבוש העדיפה חברתו ואילו וחליפה, מישקפיים לבש בראוו לבושתם.

,**־יי**

*. 1

חבר״ של בתו הבוטיקאית,
זא (״מדי") רחבעם הכנסת

העוסקת מצדה, הטרנספר. בת בתל-אביב מכונה בי,
להש אוהבת יוקרתית, אופנה של ובשיווק במכירהאבי1 מצדה

 זאת עושה היא בדרך״כלל רחבת״הריקודים. על תולל
בקצב. עומד לא שבן־זוגה משום בעיקר בגפה,

 של רב ערב מאנשים. מפוצץ המקום
 חברו ומשונים שונים פרצופים אנשים,

 אורח מי לדעת היה קשה יחדיו. להם
אבל המסיבה. על טרמפ תפס סתם ומי

מוג היתה שם שהיתה האנשים כמות
האי האורחים בשימחת ופגמה זמת

 החוגגים בין בן־שושן. ינקה של שיים
אי ידידים אילתים, חבורת גם בלטה

הדיס בעלי שהם בן־שושן, של שיים
 תגובותיהם, לפי באילת. ספירל קוטק
 באילת הדיסקוטקים את מעדיפים יהם

שבתל־אביב. אלה את מאשר

 למסי- הגיע ,
 נש־ ריטה תו

בודד, נותר ז

.זסיבה
סיבה לי

 הזאת התופעה החלה האחרון זודש
 מי חשוב לא כבר מוגזמים. למימדים ל

מת לא גם החוגגים מרבית השימחה.
 המגיעים כאלה יש האירוע. לסיבת רס

 שבמ־ מגלים ואז באקראי. ׳ם־השימחה
שלא עובדה פרטית, מסיבה גערכת

 שקובע מה וליהנות, להיכנס להם מפריעה
 המסיבה אם השימחה. נערכת היכן הוא

 שהיא סימן ,,אמית זסן במועדון נערכת
 הגרופים וכל והיפות היפים כל של מסיבה
הפעם. גם קרה וכך שלהם,

 ריטה של קרוב חבר בן־שושן, ינקה
 מסיבת לעצמו ערך קליינשטיין, ורמי

 רבים, אנשים הזמין שהוא מובן יום־הולדת.
 לבו־ יש חברים כמה לגלות מפליא אבל
 עושה הוא אם בעיקר ביום־הולדתו, אדם

מסיבה.
היה חצות, קרי, הערב, בתחילת כבר

(מש דיין משה ביניהם האילתיים, חבריו את פגש הוא
 נהנה לא דיין ״ספיראל". האילתי הדיסקוטק מבעלי מאל),

לאילת. חזר למחרת מדי. צפוף שהוא וטען מהדיסקוטק


