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 היה הוא דקה. אפילו ארקין נח לא הערב כל במשן ג׳וקי. חבר
הבנות. מן אחת כל לריקוד להזמין והקפיד בריקודים עשוק

 במשיבת מאוד עליזות היו הבנותמלכותי ד ו ק וי
 הן רב. במרץ ורקדו התחרויות שיום

המועדון. אורחי להן שהעניקו המעריצים מבטי לכל ליבן שמו לא

 ליהנות יכול לא ירושלמי שהיה מי
 שבירושלים״ לאלה פרט במסיבות

ש המעטים התל־אביביים
 שמסיבות ואמרו רטנו במסיבה היו

 ״יש יותר. סוערות הן תל־אביביות
 חנוך הסביר אקשן,״ יותר אצלנו
, ג נ  ידי־ עם יחד למסיבה שבא עי

 ניסע ״בוא גלאץ. חנה דתו
 ״שמעתי ביקשה, ״היא לתל־אביב,

 אפילו פה שם. נהדרת מסיבה על
 עסוקים כולם חשק. אין לרקוד

מס לא אחד ואף הנוף על בצפייה

 את אחד בודקים לא פה עלי. תכל
 באכזבה התריסה היא השני,״
• •ו !• מוצ שמסיבה אמר ״מי ׳

 ?״ בד, שרוקדים זו רק היא לחת
 את ללמד העיר ראש דודו ניסה

 את כבר ״ראיתם התל־אביביים•
 מבינים לא שאתם באמת הנוף?
 הרוח את כבר הרגשתם כלום!

• ?״ הנהדרת •׳  האחרון הלהיט 91!
מו התל־אביביים, המועדונים בין

 שתים־עשרה את אירח קיסר, עדון
מל בתחרות שהשתתפו היפהפיות

:

י י *

-37 5 ש 1 האחו האופנה
שבאה המועדון מאורחות אחת ארוכה. חולצה או

 בריקודים כל־כך עשוקה היתה כזו בשימלה לבושה
 להנאת התרוממה ששימלתה לרן לב שמה שלא עד
לה. להעיר טרחו לא שכמובן אותה, השובבים כל

 אחת כל אחר שווה במידה חיזר אהרל׳הבערהבית
 המושיקה את להן להשמיע דאג מהבנות,

שהוגשו. בחטיפים ולהאכילו בשמפניה אותן ולהשקות אוהבות שהן

התח סיום במסיבת ,81 המיס כת
•#1 הארץ ברחבי שנערכו רויות : • 

 המים, מלכת סיכוני, אילנה
ה החבר בלוויית מתנשפת באה

 כששירתד מפקדה שהיה שלה, פרטי
 :בחיל־הצנחנים חובה בשירות

 היא ארוך,״ עבודה יום לי ״היה
לה שרוצות הבנות לפני התלוננה

 קל כל־כך לא ״זה דוגמניות, יות
 ו•!•!• נראה״ שזה כמו ופשוט
 כן־ אהרל׳ה המועדון, בעלי

 ודוכי פנסטנר שלום אהרון,
 בקבוקי מועד מבעוד הכינו טייג,

 בעליזות ששוחחו והבנות שמפניה,
ש בפעמים ונזכרו חוויותיהם, על

 של משאלותיו במבוכה באו בהן
 מלכותי מאירוח נהנו פאר, מני

לח שבא ארקין, ג'וקי
לבו שהיו היפהפיות עם יחד גוג

 האחרונה האופנה צו לפי שות
ב בא צבעוניות, מיני בשמלות

• דניאלה ידידתו לוויית •  • ׳
קיב דו־נסקי קארין הדוגמנית

 לה לסרב שאי־אפשר הצעה לה
 אילנד האופנה תצוגות מנחת

 יום־ מסיבת לה ערכה מרגלית
 ש? בעלה עם משותפת הולדת
 מדג״ נדכ אל־על קפטיין אילנה,
 ח? ההולדת יום ״תאריך לית.
 קא־ סיפרה החודש,״ בסוף בעצם

 ואולי קר שיהיה פחדנו ״אבל רין,
 הביא לא שעוד מי אז גשום, אפילו
 צאנם.״ עוד לו יש מתנה
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