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במיוחד

אינטי מסיבה על כשמדברים כיום,
 יותר לא בה שנכחו לכך מתכוונים מית,

 המסיבה היתה וכזאת אנשים, 150מ״
 מהארץ. מללי עמה העיתונאית של

 ,24ה־ הולדתה יום את שחגגה מללי,
 זמן במועדון האירוע את לחגוג בחרה

 מאות מכיל כתיקנם שבימים אמיתי,
 המסיבה התנהלה 1 לשעה עד אנשים.

הרק ארבע של הופעתן אך בעצלתיים,
 כולם, את עוררה הבראזיליות דניות
מרומם. במצב״רוח הלילה כל לרקוד

הש- והוא החוגגים, אחד על הבראזילית הרקדנית פקדה אוצה!
הרא עליו. רוכנת סילביה כשהרקדנית גופו מלוא תטה

החוגגים. מבין היותר״מבוגרים הגברים דווקא היו להתנדב שונים

 לאימפריית יורש־העצר 1בואזילי: נקניק
 תפס ״אס" הנקניקים

אס מומי במחול. איתה ויצא הרקדניות את"אחת"

הרק את אל-על והניף מהעניין התלהב גבה״הקומה
 ממנו וביקש מהיוזמה נבהל שלה האמרגן דנית.
מהעניין. מרוצה נראתה דווקא היא אן לה, להניח

ץ ינק ש
והסביבה

מצ הבחירות? בשביל עושים לא מה
 מצחיקות, בפוזות חתיכות עם טלמים
 אפשר השבוע לחבר׳ה. מסיבות עושים

המע מועמד יולד, בנתן לפגוש היה
 עושה כשהוא העירוניות, לבחירות רך

 מועמדות של בחברתן למצלמות פוזות
 סט״ אנד ט״ק במיסעדה טרופיק החאין

העירייה. לבניין קרוב ממש העיר, בגן
המת וילוז׳ני, שמואל השחקן

 מסיבת־ענק ערך למועצת־העיר, מודד
הס איומה, בדחיסות ושם, אמית: בזמן

האו הם ומי אוהדים, 1200 להם תובבו
אנ בעיקר הפופולרי? השחקן של הדים

 שלובשים כאלה והסביבה, שינקין שי
רו ונורא שיער מגדלים שחור, הרבה

 סאונד אנשי במימסד. להילחם צים
 זוגם, ובנות תיאטרון עובדי ותאורה,
 רב וערב מתוסכלים אמניס שחקנים,

 את לבטא יודעים שבקושי זרוקים, של
 מה בכלל ידעו לא רבים וילוז׳ני. השם

מצ הם בעצם ולמה מועצת־העיר, זה
 להידחס 1א נורא היה פשוט זה ביעים.

 והלהקות הזמרים את מקרוב ולראות
העולם. את לשנות הרוצים

 מפני אולי שם, נראו לא דוגמניות
 אך פוליטית, מודעות בכלל להן שאין
 המיקרי האוסף על עדיף היה זה אולי

 לכולם המשותף כשהמבנה שם, שנדחק
אנ גם הגדול. הכרך תושבי שהם הוא
רשימ־ של הגיבורים וילוז׳ני, של שיו

 אבנר השרטשו גלאט
 היהאורח״ה

תוכנ מתכנן שהוא יתכן הכשרה. נית
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