
הבית בעלת
 רק לא היא כי שוב, הוכיחה לנגוצקי

 אשת־חברה, אף אלא מחוננת אדריכלית
למסיבותיה. שוחר עצמו המכבד כל אשר

״״״״״ הדוקטור אשת
 לילה, באותו תורן היה הרופא בעלה אשר

 על־ידי שמונה ידיד־מישפחה עס הגיעה
אישתו. צעדי את היטב לשמור הבעל

 את שבניתי עד זמן הרכה לי קח ;ן*
/  זמן יותר שיקח פוחדת אני הבית, • /

 עדנה דבר המסיבה.״ מהריסות אותו לשקם
 ידידיה, אותה כפיישמכנים או, — לנגוצקי ,

 השישי ביום שוב, הוכיחה אומנם והיא מלי.
רבים. ידידים לה יש כי האחרון,

כולו וירושלים ־ דירה עברה לנגוצקי מלי אדדיכלית־הפנים
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נבהל יוסי בטלפון.״ אישתך ״יוסי, :לו ואמר מחבריו אחד אליו מסיבה בכל קרוא אורח הוא בירושלים, העיברית באוניברסיטה
טלפון. אין עדיין מלי של החדש בביתה כי ניזכר אולם לרגע, כשהוא הערב, כל ועלז שתה רקד, יוסי בעיר־הבירה. הגונה
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הפרשית. ואשתו בירן שרגא עורך־הדין רוקד. מימין) בנישתי(בתמונה

ה למסיבה. סיבות צריכה אינה מלי
ה בשנים הפכה אשר הצעירה, אדריכלית
 ביותר החשוב החברתי המוקד אחרונות

ו מסיבות לערוך כבר רגילה בירושלים,
 אבל סיבה. בלי ככה, סתם בהן, שתתףלה

 היה שדי חשובות, סיבות -שתי היו הפעם
 גדולה מסיבה ב־שביל לבדה מהן אחת בכל

מלי. א־לה
הצלי מלי הבית. היא הראשונה הסיבה

מל היא מנחת, בשכונת חורבה לקבל חה
ה ההילה את לגזול המאיימת שכונה חה,

 אותה שיפצה היא עין־כרם. של מפורסמת
 עליה. הטוב הארכיטקטוני הכישרון כיד

ער החדש, בבית לגור שנכנסה קודם ועוד
חנוכת־הבית. — המסיבה את כה

 היתה חשובה, פחות לא השנייה, הסיבה
 הטובות מידידותיה אחת של ביקורה־בארץ

 משך שהיתה ניבה, קיסלק. ניבה מלי, של
 מתבגר צעיר כל של חלומו רבות •שנים

 -שנים לפגי ני-שאה עיר־מגוריה, בכפר־סבא,
 מעשירי אחד לג׳י, ני״שואי־פספורט מיספר

 גיחות מדי־פעם ועורכת ארצות־הברית,
 סיבות לתת כדי ג׳י, בלי או עם לארץ,

 עם יחד באה היא הפעם לחגוג. לנייטיבס
ג׳י.

 2.00 בשעה המישטרה הגיעה כאשר לכן,
ה קול את להנמיך וביקשה אחרי־חצות

ה מנוחת את להפריע שלא כדי מקלטים
הכי־ את לעזרתה לגייס מלי יכלה שכנים,


