
ו הרמון, ומיכנסי ביתית תופרת
ד הטובה חברתן היא כי סיפרה  בי

 וסבתא הבוגרות בנותיה של תר
נכדים. לארבעה
 היופי מלכת שהיתה די, דפ;ה

 בחליפת זהרה שנים, 16 לפני
 סוף סוף כי יסיפרה מסאטן פסים
 המיוחל הגט את לקבל עומדת היא

 יורם הארכיטקט מבעלה־לשעבר,
 ומעלה משיכמד, שם בלטה רסקיל.

 של הדוגמניות מלכת שהיתה מי
 בשימלת ווים, אתי ישראל,

ש שסע, בעלת שחורה צ׳רלסטון
 המסתיים בגרב עטופה רגל חשפה

הברך. מעל שחורה בבירית
 מאוחר הגיעה לחוכיץ יונה

 עשוייה לבנה צ׳רלסטון בשימלת
ב בקיפול המסתיימת מסאטין,

בלבן לבושה באתי ״אני : ברך
נישו להצעות מוכנה תמיד אני כי

 שימלתה פשר את הסבירה אין,״
הלבנה.

ה של אשתו גילעדי אורנה
 את הפתיעה גילטדי, מוטי בדרן

מחרו מקורית: במתנה המארחת
 חלמה שמימי אמיתיות, פנינים זת

 הבינה אורנה מזמן. רם בקול עליה
 אשת פנינים. והביאה הרמז את

ה, טוכה יחסי־הציבור עי ש ש י
 דיין, רחל של אחייניתה היא

 ולא במסיבה, החיה הרוח היתה
לרקוד. הפסיק

 בתילבושת לבוא לי מרו
י ' /  באתי אז העשרים, שנות /
 מה זה כי השישים, שנות בלבוש
 חברת מנכ״ל בהומור העיד שיש,״

 היט. זאב אולימפיק התעופה
 זיווה, אשתו, היכן אותו כששאלתי

 בעמורה.״ ואני בסדום ״היא ענה:
 במסיבת פגשתי קיס זאב את

 ויינברג, מימי לש יום־הולדתה
ה המתאגרף של אלמנתו1 ש  מ

באו שנרצח רג,3וץנ (״מוני״)
מינכן. לימפיאדת
 בדיוק נראתה לא הזאת המסיבה

 דור אלא העשרים, שנות כמסיבת
לכך והסיבה השלושים. שנות קא
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 בלונדי בשיער באה נכדים, לארבעה סבתא מלכה, פיה. במלוא מחייכת
ידידיה. בחברת שקטה בפינה המסיבה כל במשך והצטנעה מפוזר

עד״ן
זוהרות

 המסיבה, כלתעגול סנום
עוגת מקרס

 ויינברג, מימי
יום־ההולדת

 באצבעה מלקקת
מימי הענקית.

ביקשה. ,״22 בת שאני ״תכתבי :גילה את לגלות בתוקף סירבה

 מרשים אוסף של נוכחותו היתה
השלו שנות חתיכות של ביותר

 החברה טורי את שפיארו שים
וזו יפות עדיין כולן והרכילות.

הרות.
באה רוזנשטיין ׳לה מלכה

תוצרת בחולצה מפוזר, בשיער

בארץ, הדוגמניות מלכת שהיתה מי..אצילה
צ׳רלס־ בשימלת לבושה וייס, אתי

 מכירות כמקדמת כיום עונדת ופנינים, שחורה טון
וייס. משה בטלה, לידה בחוץ־לארץ. בתי־חרושת של
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 דפנה שנים, 16 לפני החן מלכת שהיתה למי הלבנה
וייס. משה טל יושבת קלימי, פנינה משמאל: נוי.
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 רשת גרבי לרגליה צ׳רלסטון. לשמלת הפכה שאותה לבנה בטוניקה
העשרים. שנות בנוסח ארוכה ופומית מזהב סרוגה כיפה לראשה מוזהבים,


