
יהודית ★ ״הקאמרי״ של במסיבה העליזים רומא ימי
מתחתנת עטרי גלי ★ מסיבות לעצמה מארגנת נגר

 עצוב
שסח וגם

^י קש מאהבת ל י
להמחיש ניסה המדען, של המאהבים כאחד

 בובת עם והתחבק האמיתית העדפתו את
 שיצטלם שעדיף לו אמרה האורחות אחת אשה.

אמין. ייראה שזה כדי השחקניות, אחת עם

בתפ היו בעצב מהולה שימחה
ה תיאטרון במסיבת העיקרי ריט

 של ביתו גג על שנערכה קאמרי,
 ריכטר, הורם הגלריות איש

 לשמוח באו שכולם מפני שימחה
כמ ראש ולתפוס ולאכול ולצהול

 שלא יכלו לא במקביל אך צופה,
 הצר אח לשבור ההצגה, להתעצב.

 הבריטי, המחזה לסיומה. הגיעה פן,
בה זכה ישראלית, לגירסה שעובד
אבי השחקנית לגבי אך צלחה,

 רע. טעם הותיר הוא מרקם בה
 שלא מכיוון סיומו, עם פוטרה היא

 בתיאטרון. הולם תפקיד לה נמצא
 היחצן ושל שלה צירוף־המיקרים

השי במרכז היו קוטאי אלכם
חות.

במח יחד הופיעו ומרקס קוטאי
 על־ידי שהועלה קיץ, ליל חלום זה

 שנה 20 לפני הקאמרי התיאטרון
ההצגה. סיום לאחר פוטרו ושניהם

י; גראציות שלוש
היו בן־מאיר(משמאל) ועטרה רכז)
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החתונה רפר מיצער
 במכירת לשיא הגיעה היא עטרי. גלי הזמרת השנה.של באמת זאת

 והיא נמכרו, כבר הנהר, לפני צעד תקליטה של עותקים אלף 77 תקליטים.
 בעלה להיות האמור הרשקוביץ, אודי הפרטי החוקר את הכירה גם

 ואנשי־ יחצנים של צבא ללא עשתה היא הכל את חודשים. כמה בעוד
 של מקאז במיסעדת מישפחתית מסיבה לה אירגנו שלה החברים פירסומת.
 בני־מישפחה, הצטופפו פסנתר, נגינת של רקע על ושם, כץ, מאנפרד
בהצלחתה. חלק שנטלו מי וכל ידידים
 שהחברות גולדנברג, חלי הדוגמנית־שחקנית הטובים החברים בין
ידיד מנתניה, איש־החברה כהן עמוס הצבא; מימי עוד התחילה ביניהן
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יפות. בחורות בה ראה ולא מאחר מהמסיבה, התאכזב ג׳וניור פק
 האחות בני־המישפחה, כל נכחו וכמובן, ועוד. הזמרת, של ודיסקרטי אישי

 סק״, הדיסקוטק בעל עטרי, אבי והאחיין והאם יוסי והאח עטרי שוש
 מקומי כוכבים אבק קצת שיריח פק, טוני השחקן את למסיבה הביאו וגם

מקומיות. יפות כמה ושיכיר
 צדוק ארנון והשחקן ערן דורון המפיק של בחברתם ישב פק

 שמקאז נתגלה גם ואז סיני, ברוטב וכנפי״עוף ספריבס חילקו והמלצריות
 האישי, המפיק גם הנשכחים. התהילה לימי זכר מחודש, קאמבק עושה
 המזוקן סולו החוגגים. בין היו אדם ישראל ושותפו יורמן, סולו

 אודי, החבר עם לפעם מפעם שהתלחששה גלי, עם פעם מדי התלחש
 ורק האלה, הליחשושים כל מה על ידע לא אחד ואף חלי, עם שהתלחש

החתונה. לפני צעד פשוט היה שזה נודע ימים כמה כעבור


