
 היפהפיה, הדוגמנית מהם טעמה לא פיקנטי, בטעם
 עלי״החטה, מצע את בשבילה. מדי חריפים שהם בטענה

אכלה דווקא היא הטיגרים, של המגש את שקישט
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הטעימות הקציצות מן נוטף מטען להביא המלצרית מן בן־עמי דרשה
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בשר ממולאים מארוקאיים סיגרים לשולחן כשהונשו

 הבלתי־ הלאומית מהנבחרת חוץ
ב היו דוגמניות־הצמרת, של נמנעת
 קצת דוגמניות של גדודים כמה מסיבה
יפות. פחות לא אבל מפורסמות, פחות

 לב תשומת משכה בן־עמי תמי
 הדוגמנית שלה. בכיסוי־הראש כללית
 שהיה מניפה, דמוי ענקי מיבנה חבשה
 בנוצות־ ומקושט ציבעוני ממשי עשוי
 אקזוטי ארנק החזיקה בידיה טווס.

צדף. בצורת ומוזהב
 חברת־הל־ בעל נראה בן־עמי ליד

דווקא לפלרטט שהעדיף גדולה, בשה

 התקשט האופנאי הצלמים. אחד עם
 וב־ עור, עשויה חומה, נעניבת־פרפר

מאוד. והדוקים שחורים מיכנסי״עור
 עוגות־ שכלל המשמין, הכיבוד על
 הרבה היו לא טריים, ופירות קצפת

 מה הדקיקות. הדוגמניות בין קופצים
מש היו ערב באותו בכמויות שחוסל
למיניהם. חריפים קאות

 בקפה שנערכה המסיבה, בסוף
 היו מהן שרבות המתנות, נפתחו פילץ,

יקרות־ערד.

 נט הדוגמנית למטה: בתצלום רכילות. מפיו לדלות
 שב נכחה שלא דוגמנית, על לרכל הירבתה דמון

נפש ״חולת היא וכי בזבל' ״גדלה יריבתה כי וטענה

ך1 "111*7 \¥1| יין. ללגום הירבה הפירטומאי |
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ניסתה ענק, מלמלה פרח ראשה על שחבשה שמאל),

הארז
 לשכוח רוצים היו רבים ישראלים

 יש בתל־אביב אך ביירות, מיסעדות את
 לבנוני. לאוכל מתגעגע שדווקא אחד

 מיסעדה פתח רונן ג׳קי המיסעדן
 לבנוניים במאכלים המתמחה מיזרחית,

 ברוטב שונים, ממולאים עיקרם —
 וצנובר, שקרים תבשילי ולימון, נענע
ודגי־ים. אסכלה• ועל בתנור כבש

 ה־ את רוגן קישט הפתיחה לכבוד
 לבנוני, בארז המיסעדה שליד מידרכה
 שלו המילואים בשירות עקר שאותו

 לתל־ הדרן־ •כל וסחב בארץ־הארזים,
 יוסי הד״ר הסתובב הקרואים בין אביב.
 בבית מחלקת־הלב מנהל סגן דיין,

 החזיק הדוקטור איכילוב. החולים
 מכשיר ענד מותניו ועל עבה סיגר בפיו

 הפיזמונאי משך תשומת־לב איתורית.
 הוא גופו על יחף, שבא מנוסי, דידי
שקופה. וכמעט אפורה גלבייה לבש
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ריקוד. בכל בני־זוגה את החליפה היא רקדה. איתו הידיד לעזרתה נחלץ


