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 וכלתה. בנה בחברת לאירוע באה גולם,
 אנשי־התיק־ אצל שעוררה ותשומת־הלב

הסרט. ממממני הוא בעלה פעולה. עימם
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 משאיר עצמו הבית לפעמים
הנע המסיבה מאשר יותר רב רושם
 חגגו האחרון השישי ביום בו. רכת

 סיום את וידידיהם קולנוע אוהבי
 הכימאי של המיועד הסרט צילומי

בבי נערכה המסיבה וקסמן. דני
 הקבלן הסרט, ממפיקי אחד של תו

 בהרצליה רוטנברג, אנריקה
 מיש־ של לחווילה הכניסה פיתוח.

 צנועה, אמנם היא רוטנברג פחת
 ובריכת־ המידשאות הגדול, הגן אך

ביותר. מרשימים השחיה
מת ומציאות שמיסטיקה הסרט,
הדו את העלה יחדיו, בו ערבבים

 למדרגה אלקבץ רונית גמנית
 דוגמנית עוד מאשר יותר גבוהה
במ לכוכבת כיאה ומסלול. צילום
 בשעת רק הגיעה היא החדש עמדה
 ניתן לבואה עד אך מאוחרת, לילה
 של בחברתם מריקודים ליהנות היה

התחתו במירפסת ההסרטה. אנשי
 ותיק־ קולנוע אנשי החליפו נה

מילו ומהלומות ביקורות שורת
 למידש־ ירדו כוח שאזרו ומי ליות,
מרחוק. המסיבה על והשקיפו אות
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 ומופעי־האופנה התצוגות מלכת
למ מסיבה ערכה בן־גל שלווה
 לא אבל האופנה, מעולם קורביה
 כמו אישיים, חברים כמה גם שכחה
בת עיריית ראש קינמון, אהוד

 שהיתה מי שדמי, נעמי ים,
 עם יפה עם אגודת ראש יושבת
 החוגגים מרבית אך ואחרים. אחד,
.20ה־ גילאי על נמנו

 והיפות היפים של ההמון בתוך
 שהס־ חמודות עלם הסתובב הללו
 ובשעת המסיבה, מהלך את ריט

 מרבית כשהתפזרו מאוחרת, לילה
 לקול המסיבה הוקרנה האורחים,

 עצמם את שראו הצופים של צחוקם
בסרט. מככבים חבריהם ואת

 מיב־ הדוגמניות כיכב? ומי
 גוזמן, סימונה בדקו, אלה

שיר כהו, דגנית גנזי, סמדר
סיין מריולן בן־מרדכי, לי

כמו גנבה, ההצגה את אן ואחרות,
 מיכל הנוצצת אשת־החברה בן,

חושפני. בלבוש בקר,
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עם רעים בשיחת בבתי-הקולנוע, בקרוב שיוצג

 רוני גם נכח במסיבה (מימין). שיסל צבי הצלם
 אשת־ של בנה ואבי הפקות חברת בעל אקרמן,

״חבצלת". הסרט יוצרת חכים לבנה הקולנוע,
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