
 לפשר וכשנשאלה רחבה, בשימלה באה שרי שהתאחרה. כשבעלה, בהנאה
 למסיבה סיבה לכם ותהיה בסבלנות, ״חכו ענתה: העניין, שרי החשופה. !ה
וחברה. סיבוני אילנה הדוגמנית למטה: בתצלום חדשה!" בתצוגת־אופנה, ז

ובגו וקצרה צמודה מיני בחצאית
 הדוגמנית קיבלה טבור חושפת פיה

 ״ג׳א־ בכינויה הידועה נגר, יהודית
 לגלי־ שבאו הרבים אורחיה את גר",

 את יחדיו לחגוג כדי הבלון דריית
 גביעי- של ערימות .30ה־ יום־הולדתה

 של שונים וסוגים ענקיים גלידה
 על הוצבו מיוחדים טרופיים משקאות

 רבים שמפניה בקבוקי השולחנות, גבי
הע האורחים על״ידי בשמחה הותזו
 אופנה מעצבי דוגמניות, עשרות ליזים.
 באו האופנה לעולם הקשורים ורבים

אמ הוותיקות המלצריות אחת למקום.
רי ראתה לא מזמן כי בהתפעלות, רה
 כל־כן־. גדולה ובכמות יופי של כזה כוז

מה סחרחורת לקבל היה אפשר ואכן,
המקום. את שגרש והגברי הנשי יופי

מ לא שילדה פרי, חנה הדוגמנית
 בגאווה הציגה אילונה, בתה את זמן
 כי והכריזה הקטנה, של תמונותיה את
 שנשארה לילדתה, מתגעגעת כבר היא

בבית.
ע־ ואווירה קצבית דיסקו מוסיקת

 פרי, ואיריס ארדיטי 1ך1ךי1ד11
 מהדוגמניות שתיים 11 1111
המסלולים. על עסוקות היותר

 צילומים יום אחרי למסיבה באה האקזוטית הדוגמנית סי ק1\||11
ו1 \1 111 1  רקדה זאת ולמרות לפנות־בוקר, 5ב־ שהחל מעייף, |1

מיני. ובחצאית כתף חושפת מוזהבת בחולצה הופיעה היא בהתלהבות.

 רחבת־ אל והיפות היפים את גררה ליזה
 המסיבה באמצע מאולתרת. ריקודים

וה יהודית, של בעלה ברכה, ם0 בא
 נמצאו שבתוכה גדולה, מעטפה לה גיש

 חדשה, בה־אם־וה למכונית מפתחות
הולדת. יום כמתנת לה קנה שהוא

של רקדנית־הבטן, סימון, כארי
מתלמי אחת שהיא כוכב, את חה

ג׳אגר. של לכבודה לרקוד דותיה,
 היפהפיה, הבלונדית הרקדנית כוכב,

ו בעינטוזיה, הקהל את הלהיבה אכן
 דוגמן־הבית אשר, אילן את גררה

סוער. לריקוד אינדיאני ראש של
 בעלת התיזה הריקוד סוף לקראת

ה על ופתיתי־זהב לבן קצף השימחה
אורחים.

ך1ך 1*0 ך 1 1  היפהפיה הבטן רקדנית §1
באי-המסיבה את הלהיבה 11̂ #1-1|

שטרות. לחזייתה דחפו הגברים סוער. אירוטי בריקוד
!ישבה הדוגמניתסעו שלי

ענקית, גלידה אוכלת
יהודית הדוגמנית של בחברתה דיאטתית,
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 1 כשהיא הבר על
 1 הכי לא ענקית,
 1 ארדיטי. יהודית
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