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 יוצאת- בהופעתה במסיבה הנוכחים נ
 לדוגמנית כיאה חטובים, איברים ופה

קליאופטרה. של דמותה את *האורחים

 נגד בתביעתה תזכה שאם סיפרה הלילה,
 שהיה קאלב־איי, בעניין חברת־הביטוח

 בסיגנון מועדון תפתח ונשרף, בבעלותה
ביותר. מפואר חדש, יי

 יובל, של קרובה ידידה צוריאל, שרי
 שהוצגו החדשים, בדגמיו הצטלמה

 סיפרה שרי גדול. מסך על בשיקופיות
 נסיעה ישן: חלום להגשים מתכוננת שהיא
 לה איחל הנוכחים אחד העממית. לסין

המ הסיני, הקדם־אירוויזיון את להנחות
שירים. אלפי כידוע, כיל,

 שהיתה טוכטרמן, ציונה האופנאית
 פדני בני התכשיטן בבעלה מלווה י■-

 (חיסין) טובליה הג׳ינג׳ית והבוטיקאית
אסט בשיחות הנוכחים משאר התבדלו

 סביב התרכזו רבים מוזמנים רולוגיות.
הצימחוני. האוכל

 רבים צעירים פיזזו הריקודים בקומת
הרוג לעבר בקינאה שפזלו ונשות־חברה, !,
ויגלר. רונית והחטובה הצעירה מנית ן

יד רוחצת יד כאשר
 ליד, יד אגודת של לילדים נשף־ההתרמה על השתלטו אתניים מיעוטים

 אקשן הרבה הוסיפו המיעוטים חושן. שלי הגברת האגודה, יו״ר ערכה שאותה
 במרכז האתניות: ה״מישפחות" סביב בעיקר היתה הערב ופעילות לאירוע, וצבע

 ורעייתו, הדיפלומטי הסגל דיקן את שכללה הספרדית, המישפחה התרכזה האולם
 את בשולחנה אירחה ואף לערב, חסדה שהעניקה אסטוריאם, גרידה לי קוני

 אסייתי ניחוח ולהוספת ורעיותיהם. גוואטמלה בראזיל, מכסיקו, פרו, שגרירי
ובעלה. רודריגז אטה הגברת פיליפינים, שגרירת את צירפה

 תפאורה לשמש כדי פעמים מספר לקום אולצה הזאת הנכבדה החבורה
 הנציגות התיישבה מהם הרחק לא בחברתם, להצטלם שדרשו לנשות־חברה

 בחברת נגואה, ורעיתו באפיוני מוחמד מצריים שגריר את שכללה המצרית.
 בן־צור. שושנה האופנאית ולצידה הררי, סוניה הגברת יבואן־הזכוכית אשת

פרטיים. עניינים על התבדתה הזאת העליזה החבורה
 היפה החברה אשת את שכללה הפולנית, המאפיה התרכזה האולם בקידמת

 ואנשי־הביטוח אבירמה, ורעייתו פרנקל שלמה הארכיטקט אם, אילנה
 ממולם לחו״ל. ונסיעות פוליטיקה בענייני שיחה שגילגלו ודדצפלד, בידרמן

 דוברוביצקי, מגי האופנאית של בראשותה הצרפתית, המאפיה ישבה
אופנה. ענייני על בהומור שהשתעשעו

רק מחמאות. החליפו התנשקו, ידיים, לחצו כולם, ועם כולם על דיברו כולם
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המנוחה. מנספילד ג׳יין בסימון שדיים זוג שחשף מעשה־ידיה, חושני
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לכבודו; שהושמעו השחורים, במיקצבים טובה שליטה הפגין הוא ג׳ונס(משמאל), דווייט הכדורסלן שאטני. בגוון
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שועל. של גווייה כתפיה כשעל ידיה, מעשה בבגד הנוכחים את הפתיעה

 ואשת מאו ליאו האוסטרלי הנדבן שקטה: היתה האנגלו־סאכסית המישפחה
 הפלבאים בנימוס. וחייכו באלגאנטיות ישבו שוורץ דויד האמריקאי הנדבן
 והעשירים הזוהרים הפטריקים את עבר מכל הקיפו באולם שנכחו הרבים

 היו כאן גם כזה, מסוג אירוע בכל כמו אך באבק־הכוכבים. והתפרדו שהוזכרו,
 האופנה תצוגת של במהלכה הדוגמניות: של מצידן והפעם ואנקדוטות, קוריוזים

 קארין הדוגמנית ניסתה לדוגמניות, מופנות הצופים כשעיני פיאגיי, מישל של
 חני פיאג׳י, מישל של הבית דוגמנית המסלול. לאורך סולו להתקדם דונסקי

 כשקהל להתקדם, פיסית ממנה ומגעה הזה, הקטע את במיוחד אהבה לא פרי,
 שהובאה הקולקציה גם פעמיים. עצמו על חזר וזה מהעניין, מתמוגג הצופים
 גנב ולראיה: ששיערו, מכפי גדולה להצלחה זכתה מפאריס ישירות היום באותו

 שכללה הקולקציה, כל את וגנב המחרת, ביום היבואן של למכוניתו פרץ אופנתי
יקרים. פריטים עשרות
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