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סטייקים האורחים זללן מבית־המיטבח״ם, בתמונות שחזו אחו■ ^

הדוגמנית לשעבר, מלבת־היופי ך׳ ■ 1 1 ת ן
י מנומר, אודררל לבשה אסור, נינם *■ י

דה־מרדיקס. בעיצוב הוא אף תואם, טורבן חבשה ולראשה

!31£.״33 ארונה לשון
רון. קלרה הדוגמנית :משמאל נגר. יהודית

המלקק■

מיס־ במבם הסוכריה את המלקקתאי נמרה
 עדנה הוותיקה הדוגמנית היא תורי

דה־מרדיקס. שעיצב מנוסרת שימלה לבשה עדנה רותס.
בסוכריה. שינה נועצת קנטרו הדי הדוגמניתלנשוך

 טל ישנה. מקטיפה מיני שימלת לבשה הדי
במסיבה. יוצאת־דופן היתה דמותה תואמת. מחרוזת ענדה צווארה

ב הסוכריה את המלקקותהאכזוטיות האחיות
חן. ושרי נאווה הן צוותא

בהווה. מצליחות דוגמניות שתיהן לשעבר, מלכות־חן הן האחיות שתי

האננאים
הדוגמנ׳ לסוכנת עוזרים

 השותפים האופנאיס שני
 דרעי ומאיר דה־מרדיקס איב

(באמצע), סקטור שלה ות,

 שני הסוכריות. את ללקק
 של עיצובו פרי בחולצות
בבגד ובאה בגדים להחליף

 למסיבה באו השותפים
 הספיקה לא שלה איב.

בבוקר. שדיגמנה קיצי,

 דית־ רחבת־־יהריקודים ¥¥ל
האט סביב הצעירים גודדו ?

 הדיסקו אלוף הערב: של רקציה
 ב־ ספר מדוש, דוד ,80 לשנת

 שרירי־גופו את הניע מיקצועו,
 הדיסקו מוסיקת לקצב בגמישות
 הוא האחת בידו ברקע. שהתנגנה

 ולריקוד, לחיים בת־זוגו את הניף
 שימלת שלבשה מולכד !מרים

 ביצועיו כתף. חושפת מנוסרת מיני
 טרוולטה. ג׳ון מביישים היו לא

 ללילה, מלך כמו מרגיש ״אני
הבטיח. העולם,״ אלוף אהיה אני

היפ את הלהיב הוא בינתיים
 רד שערך במסיבה הרבות הפיות

לכ דה־מרדיקס, איב אופנאי
 של החדש האוסף תצוגת בוד

ב שנערכה וקיץ, אביב ביגדי

 טיבעי לכן יום. אותו של בוקרו
 אוסף מצאתי כזאת שבמסיבה היה

 מלכות־יופי- של ביותר מרשים
 דוגמניות, מלכוודמים, לשעבר,
יפהפיות. וסתם אופנאים
העו אפוקליפסה, מועדון בפתח

 בעיר, המסיבות רוב את היום רך
 מקל, על סוכריות לאורחים חילקו

 חצי כעבור ונעלמו מייד שנחטפו
 פשוט שהאורחים הסתבר שעה.
הקטנים. לילדיהם אותם סחבו

 לחגוג העדיפו הצעירים בעוד
התח בקומה רחבת־הריקודים על

 מסיבה למעלה התרחשה תונה,
 ד הפנטומימאי לגמרי. אחר מסוג

 ואשתו אופיר שייקח השחקן
 כד על בסולידיות חגגו לידיה,

משקה. סית


