
הגב מאחורי
 שרה, גשם חוזרת יורדת ליפשיץ, לאה שערכה

הגב לבנה. למזכרת חתימה ממנו ביקשה אשר

 ליפשיץ. הרצל לאסטרולוג שייך כשולחן ששימש
 ליפשיץ הרצל ניבא הבחירות לפני חודשים ארבע

 בממשלה, חשוב תפקיד יקבל כי שרון לאריק
האחרונות. הבחירות לאחר שהתגשמה נבואה

וודד0ו8<
ויהלומים

נו להיראות היה הרי העיקר אבל
 •!•<!> זה בערב האפשר ככל צצת

 כן־ תמי הדוגמנית של הקצב את
מי,  קרינולינה שימלת שלבשה ע

 יש והנה קניתי ״שפעם אדומה
 אי־אפשר ממנה,״ ליהנות הזדמנות
 לאולפי חזרה שוב היא להדביק.

 התיז־ של לנשף עימו ובאה פרי,
 עם יחד באו ואולסי תמי מורת.
# סילבר ולו מיכל • הדוג #
 הסכימה לא מארש שרונה מנית

 שעל האביר של שמו את לגלות
 יותר מאוחר בשלב נתלתה. זרועו

ל עלה שהאלכוהול הערב, של

 נעליה, את שרונה חלצה ראשה,
 עימו והסתחררה בידידה, נאחזה
 הריקודים רחבת לאורך

 הדרושים האביזרים בכל לבוש טבח
האור את ללמד וניסה לבימה עלה
 ענקית. שטרודל עוגת להכין חים

של העיר, ראש את הזמין הטבח
 את לזרוק להט, (צ׳יצ׳) מה

 צ׳יצ׳ אותו. לתפוס ולנסות הבצק
לח כשהתבקש אולם לנסות, מיהר

 יוכלו שהצלמים כדי מעשהו על זור
לר ופנה סירב הוא אותו להנציח

ה לקצב זיווה, אשתו, עם קוד
ש- הוואלסים את שהחליף דיסקו,

 חגגה הפילהרמונית התיזמורת
 ה־ הולדתה יום את שעבר בשבוע

 ריצה בהחלט המצדיק אירוע .45
שבו האופנה מעצבי לכל מטורפת

 מלתחה והכנת לכן, קודם עות
• האורחים עיני את שתסנוור ן • ! • 

 פרווה, מעיל לעצמה שקנתה מי כל
 ללבוש׳ בהזדמנות סוף־סוף זכתה,
ה היהלומים כל את לענוד אותו,

 החוגגים קהל בין להידחק נוצצים,
 הילנוון מלון של המפואר באולם

 האופנה. בשטח קורה מה ולראות
 פז הזדמנות היוותה הזו המסיבה

החידו את לבדוק המתלבשות לכל
• האחרונים שים ו • ! ה מעצב •

 לאשתו, עיצב גרא עודד אופנה
 ירוק בציבעי ארוכה שימלה אלה,
 לאלה יהיו אם בטוח לא וכסף.

אותה, ללבוש נוספות הזדמנויות
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לקונצרט. הכרטיסים את למכור שטרח גרא, עודד האופנה יעצב

|0ה  זובין התיזמורת מנצח |
/ לכ במיוחד שבא מהטה, 1111# י1 ״

מאוד עליז היה אולם אשתו, בלי בא זה, ערב בוד

 שלמה העירייה וראש מחטה בודד. היה לא ולרגע
 עוגת את בצוותא לחתוך התבקשו להט, (צ׳יצ׳)

ענקית• צלחת גבי על מהתיקרה שירדה יוט-ההולדת

 זיו״ של בניצוחו התיזמורת, ניגנה
 שבא מהטה, •ו•!• מהטה כין

 זה, ערב לכבוד במיוחד לארץ
 שהוא למסיבה האורחים את הזמין

 הולדתה ליום שנים, 45 לעוד מתכנן
• התיזמורת של 90ה־ # ו הציי •
ה של אשתו ליפשיץ, לאה רת

 חגגה ליפשיץ, הרצל אסטרולוג
ב החדשה תערוכתה פתיחת את

 של בביתה רבת־משתתפים מסיבה
 שהיא לווינטל, חיה חברתה,

ה חיים, ובעלה גלריה בעלת
 את שם ומנהל בלוס־אנג׳לס שוהה
• המישפחה של הנוסף העסק ו ס ו • 

לתערו פתיחות שתי ערכה לאה
 את חזר. שהרצל משום גם כתה,
 לא והיא כנוחים התאריכים שני

 וגם מהם, אחד אף לפספס רצתה
 יום ובכל יותר ״מעניין שכך משום

• וחגיגה״ מסיבה לי יש ו • ! • 
 שניבאת הנבואה את זוכר ״אתה

הבחי לפני חודשים ארבעה לי
 אריק שר־הביטחון שאל רות?״
 לו ניבא ליפשיץ הרצל. את שרון

 בממשלה. חשוב תפקיד שיקבל אז
 נעימה פחות בנבואה נזכר שרון

 היא. אף שהתגשמה ליפשיץ, של
 כש־ שדון לילי את פגש ליפשיץ

שעליה לה ואמר בהריון היתה
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