
 סיפרה ביותר,״ פשוט זה למסיבה
רני. המארחת

 ב־ שרתון למלון באו האורחים
 זה את זה הכירו כולם תל־אביב,
לשי ונכנסו קודמות, מעבודות

 בצד, התגודדו הנשים עבודה. חות
האח החדשות על בתענוג וריכלו
 המשותפים. המכרים כל אצל רונות

ו בשפע, נמצאו והמזון השמפניה
 אנשים הרבה לעוד להספיק יכלו

. למסיבה. באו לא מה שמשום
 ועברית צרפתית אנגלית, השפות

 לא האורחים אחת. בכיפה שלטו
 אך מילה, באף הספר את הזכירו

שם. הם שבגללו ידעו כולם
 מלכת שהיתה מי סגל, פרדריקה

 והיום תל־אביב, של הלילה היי
הארכיטקטו במיקצוע עוסקת

 שהיא וראתה היא, גם באה רה,
רבים. אנשים מכיחה לא ונבר

 לי יש היום אחד, כל הכרתי ״פעם
 האנשים,״ כל זיהוי עם בעיות
 של דוברו שהיה פתיר, דן אמרה.

 הגיעו יעל, ואשתו בשגרירות, רבין
בשיחה. מייד השתלבו אך באיחור,

 שהיתה חרמון, רוחמה סגן־אלוף
 הספר, בתקופת השגרירות מזכירת
חוז שהיא וסיפרה מכולם, נפרדה

 ■שבעלה מפני לארצות־הברית רת
 הולך שהוא ״לאן עבודה. שם קיבל

ה נאום — אחריו״ הולכת אני
הצייתנית. אשד,

 התרבות ניספחת טאופר, ברברה
 בארצה, מחופשה חזרה האוסטרית,

 שבה הראשונה המסיבה היתה וזו
חזרה. מאז השתתפה

 נפרדה העיתונאית אברך מירד,
ליוון. נוסעת היא כי מידידיה,

בא לא שהוזמן, בר־לב, חיים

 חרמון רוחמה עם בצוותא שעבד רביו, יצחק הוא 111|1ן)1
י י1י -1  מאוד,״ חמים נשארו ביננו ״היחסים בוואשינגטון. #

 רבין יצחק של אשתו רביו, לאה :למטה בתמונה היא. אמרה
במיוחד. רצינית איננה ברגלו בעלה של שהפציעה כרמל לרני מספרת

 הזו המסיבה לפני דקות כעשר התראו
 ״נפרדנ המכסיקאני. השגריר אצל אחרת

הבא, בשבוע יוון באיי לטיול. נוסעת אני כי

ד:!! מירה העיתונאית מלחשים *)1; האמריק והשגריר אברך, 11-1 # 11-4/1
ולואיס מירה אשתו. בלי שבא לואיס, סמואל אי

מנד ״יימס ג
בשרה פגש כאשר טופול.

 בו הבא הסרט הוא
 חיים השחקן ישתתף

נשיא של אשתו סלע,

״לקרא לה: אמר סלע, מיכאל וייצמן, מבון
 אק שליפות דברים, בשני מתאמן אני החדש הסרט
להג וזיווה בונפו מוניק : למטה וחיבוקים. דחים,

 על יורדים בתוכנית עסוק היד, כי
השבוע.

 חיים בנחת. קלחה השיחה אך
 ד החדש, סירטו על סיפר טופול
 הוא אם התעניין לואיס סמואל
ב המסוכנות הקפיצות את מבצע
 נותנת לא ״חברת־הביטוח עצמו.
 את בעצמם לבצע לשחקנים היום

שב זוכר אני האלה. הפעולות
רדו סרט אח בעצמי שחיתי אלדו

 מאוד,״ מעייף היה וזה סירה, רי
לשגריר. טופול סיפר

השולחנות, על נשאר רב מזון
 ספר בצורת המרציפן עוגת גס
 עד נשארו כולם אך נגמרה, לא

מאוחרת. שעה
ה מישחק התחיל הערב בסוף

 מי הכל את שאלו הכל ניחושים.
 שהיו אלה שבספר. הדמויות הן

 מתייחם אליה בתקופה בוואשינגטון
 אל־על דיילת מיהי ידעו הספר,

 ומיהו דיפלומטים, עם שהתעסקה
 לו שהיתה הישראלי הדיפלומט

לנחש. ניסו רק האחרים פילגש.


