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 בטוב- שאלה את?״ כמה ״בת
 קארין הדוגמנית ממש של לב

 חניתה הדוגמנית את דונסקי
 למסיבת נכנסה כאשר צנטנר,

 שהתקיימה חניתה, של יום־ההולדת
בהרצליה. בבית־מלון

 שנה 15ב־ ,25 בת כרגיל ״אני
 קארין חניתה. השיבה ממד,״ צעירה
ה בסידרת הראשונות בין היתד,

ה־ של בגילה שהתעניינו אורחות

 זכתה ביותר הרבה להתפעלות
 של 18ה־ בת בתה דורי, דווקא

 חיילת. כבר היא שכיום חניתה,
מאו בשעה למסיבה באה לורי
מחב בכמה מלווה כשהיא חרת,
 להיכנס, לה נתנו לא בפתח ריה.
 שהיא השוער את שיכנעה אשר עד

 לא ״אנחנו המארחת. של בתה
 הסבירו אחד,״ לכל להיכנס נותנים

נכנסו הערב כל במשך אך לה.

רגליים רגליים,
 בטיסה, היה כי למסיבה, עימה בא

כסף גרבי מהוהות היו רגליה על עמי.

 מור. פינצ׳י הדוגמנית מפגינה
 לא מור, עטי אל־על, דייל בעלה,
 בן־ תמי חברתה, עם באה ופינצ׳י

מיני. באורך שקוף כיסוי ומעליהן

 ועד ויתרה, לא חניתה מארחת.
 את לגלות סירבה המסיבה תום

 הכי החתיכה עדיין ״היא גילה.
 הבטיח כאן,״ שמסתובבת טובה

 אבנר, הטכסטיל תעשיין בעלה,
 רבה. בהתלהבות הערב כל שרקד

 ומעצבי־ דוגמניות המה המקום
 כבר חניתה עובדת שעימם אופנה

חשבונה. לפי שבע, מגיל שנה, 18

 וכאשר המלון, מן אורחים למסיבה
 לבושה שהיתר, חניתה, את ראו

 יפה ונראתה שקוף כסף מבד בבגד
 והזמינו אליה ניגשו הם מאוד
לר סירבה חניתה לרקוד. אותה

 מהמסיבה וגרשה זרים, עם קוד
הכירה. שלא מי את בנימוס

 בהרכב באו חניתה של עמיתותיה
דיסנצ׳יק, בתיה לא.מ כמעט

 לורי צנטנר• וחניתה לורי הםובתה אם
 היפהפיה לאמה מאוד דומה

האם. כמו קצרה תיספורת באותה הולכת ואפילו
שהי) צנטנר, ולורי אבנר הםובתו אב

 בעין לי ״יש בבתו. גאה מאוד
האם. או הבת יפה, יותר מי להחליט לי קשה
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 ע באה יום, בכל ללדת העומדת
דיסנצ׳י! עידו העיתונאי בעלה,

 בא ישראלי בתיה, הדוגמנית
 ישראל אלי השדר בעלה, עם

 ״א: אחר־חצות. שתיים בשעה
 כז בשעה למסיבות באה תמיד

 מעניין.״ להיות מתחיל אז רק
 תב עם באה מור פינצ׳י

־  ש לשובו המצפה עמי, בן
הברית. מארצות פרי אולסי
 ד,ע, העוגה הובאה האוכל אחרי

 ב להציב סירבה וחניתה קית,
אמר! גילי,״ את יסגיר ״זה נרות,
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