
 טנצר. אבי האופנאי של בעיצובו דווקא, סאטן מבד לבן באוברול
 כזה,״ שחור אוברול גם לי יש אבי, של הדגמים את אוהבת ״אני

אוברזון. של דגם לובשת שאיננה בהתנצלה הדוגמנית, אמרה
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הגיעה קארין לאורחים. שהוגשה מהשמפניה ושתתה לפתיחה !גיעה

צרי המעצב עם להיפגש המבקשת
 שבועיים הפגישה את להזמין כה

 שלי,״ החדש הסגנון ״זה מראש.
הידוע. האופנאי אמר

ב לבושים דינה, ואשתו גדעוץ
 ״יש מאושר. קרנו לבנים, בגדיי

 אני אנשים, מרוב סרחורת .בר לי
 כולם,״ את כאן מכירה לא אפילו
 עצמו אוברזון אבל דינה. אמרה

 האורחות שמרבית למרות הכירם,
 ידוע אוברזון דגמיו. את לבשו לא

 עבור דורש שהוא היקר במחיר
 סירב הפתיחה בערב בגד, עיצוב
 זאת למרות מחירים. על לדבר
 של שבסכום חברה אשת כל יודעת

 אצלו לקנות אפשר לירות אלף 17
 הים בגדי גם אוברול. או שימלה
 זאת בכל אך יקרים, שלו והחוף

 שלושת המוציאות נשים נמצאות
אוברזוני. בגד-ים לירות.על אלפים

להר יכולות שאינן הדוגמניות
 אך בגדיו, את לרכוש לעצמן שות

ב בהשאלה אותם ללבוש זוכות
ל הגיעו שלו האופנה תצוגות

 את אוהבות הן זוהרן. בכל מקום
 בית את ורואות שלו הדגמים
 נוצץ ערב החדש. בביתן אוברזון

בתל־אביב. ברק חוסר של בימים

ן  והחתיכות גידעו
חדש ה13וכית־או

 הודיעה כאן,״ לראות מה ״יש
מכנם. עדה לשעבר שת־החברה

הכרי־ לך,״ יש מקום של ״שגעון
 באוזני דונסקי קארין הדוגמנית ־,

אוברזון. גדעון אופנאי
שקני־ שימלה לבשתי ״במיוחד

 שיף, שושנה אמרה אצלך,״ י
 ל־ שיף חיים המלונאי של דידתו
החוגג. האופנה !עצב

כאן, לקנות לי מרשה לא ״בעלי

 לפתיחה אבל יקר, מדי יותר זה
הדוג סיפרה לבוא,״ לי נתן

 שזכתה רותם, עדנה מנית
 בגלל בינלאומי בפירסום לאחרונה

 יוהנס הגרמני המדינאי עם קשריה
ראו.

 עשירות נשים וסתם דוגמניות
 אוברזון גדעון בהמוניהן. הגיעו

 שלו החדיש בית־האופנה את חנך
הזדמ היתה וזו תל־אביב, בצפון

לר לבוא, הנשים לכל נפלאה נות
להיראות. ובעיקר אות

 וכריכים שמפניה כוסית בין
 כל עם אוברזון התנשק קטנטנים

 לפתיחה. שהגיעו והיפים היפות
 אורח לכל להראות התעקש הוא
 שבו בבניין הקומות שלוש כל את

 צרפתי. בסגנון בית־האופנה מעוצב
 אוברזון הכריז הפתיחה בערב כבר

לקוחה כל החדשים: החוקים על

לראובני !!מפניה
 וכובד גירעון״ של שכן אני ״כי גיע,
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מ הסופר
 ראוגגי תם

בשמפניה.
״״׳״־? ״,.ד לרותם עוגות

מהעוגות. לטעום רותם עדנה החליטה פידה,
 בחודש נמצאת אדר מיכל הדוגמנית־דיילתהרה אדר

 ״זה ברית־מילה. מתכננת וכבר להריונה, השמיני
לידידותיה. אמרה רוצים,״ ואני שעקיבא מה זה בן, להיות מוכרח


