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 פני1 ריקוד־מסימת
 לחגנזנית במסיבת־הפתעה

★ טלה מזל בני של חיזויים חגיגת ★
הבריכה למרגלות מכסיקז בנוסח שירה

אמיר שלומית

ו1יהד מחפשים

מרוקו. מלך השני חסן של הני* אחרי ומאוששת, בריאה נראתה הדוגמנית
 האגר ובהשפעת שונים, קויים נסיעתה על לחוגגים סיפרה היא שעברה. תוח

1 מישל ידידיה של בחברתם שולחנו על לסעוד מוזמנת היא שלאחריו למסע״קניות לפאריס, הקרובה
 במיסעדה לתצוגה לבוא לה אמרו
 לא אף השתוממה: קצת והיא לוטוס,

 אבל הוזמנה. למיקצוע מחברותיה אחת
 לפגוש והופתעה הופיעה נצר, זיווה
 ״יום־ בשיר שפצחו וידידים חברים
 למשנהו אחד אגרול ובין שמח״. הולדת
 על אמיר שלומית הדוגמנית סיפרה

ה חברה עם למרוקו, הקרובה נסיעתה
 כלת־המסיבה חורי. ג׳ורג׳ צרפתי
 התכשיט את החוגגים בפני הציגה

 שלה. מהאקס במתנה שקיבלה המיוחד
 בב־ חיל שעושה הספר שדוני, יוקי
 הפסח, לחג לארץ ושקפץ הילס, וורדי
נכ שמיר, דפנה של בחברתה הופיע

הת מארגנת פילץ. אריה של דתו
 את שאירגנה בן־גל, שלווה צוגות,
 מן התרגשה ההפתעה, מסיבדז

ש והחיבוקים הנשיקות ומן המחמאות
 המיבצע. הצלחת בגלל עליה הורעפו

 ואנבל דונסקי קארן הדוגמניות
 מהצפוי, מוקדם לעזוב נאלצו טמיר
 היו הן מראש. שתוכננה תצוגה בגלל

 שעל להן, הבטיחה נצר וזיווה עצובות
 להן תודיע היא הבאה ההפתעה מסיבת

לכן. קורם שבועות כמה
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5מל של ערב הפוגה. ללא ואכלה רקדה היא זמן: ביזבזה לא לאירופה,

גוטקס, אופנת של הבית דוגמניתנצו זיווה
ש מהמחווה מאוד נרגשת היתה

 לידה), (בתצלום בן״גל שלווה חברתה, לה עשתה
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 זיווה צבאי. כמיבצע ההפתעה מסיבת את שאירגנה
 של מפיה שלה המקצועיות על למחמאות זכתה
ב״גוטקס". הקולקציות על האחראית לוי, מרתה

 ובה־ גולף אאודי. מרצדס, מכוניות
 הגדולה, החנייה רחבת את מילאו אם־וו
 המוני״חוגגים: — ובפנים הבית. בחזית
 בחליפות גברים בשמלות־ערב, נשים

 בני בעלי־הבית, של ידידים אלגנטיות.
למר בניגוד היא, טוכטרמן. וליאורה

 ליאורה בצניעות. לבושה אורחיה, בית
 ואין החוגגים, אחד אמר עשיר, מבית באה
 היה הכבוד אורח זאת. להפגין צורך לה

מכ בפמלייה מלווה חוזה, חוזה הזמר

 וי מוסיקלים מלווים גדולה: סיקנית
 אם! מלום־אנג׳לס, ישראלים דים

 וני טוכטרמן בני של אחותו שפו,
 חו של האישי רופאו *שיפרוט, ודוד

 הקו! שתי פני על התפשטה המסיבה
 -א! כימו המוסיקה, הבריכה. ולמרגלות

 ; הפיליפיניות, על־ידי שהוגש הרב
 בני־ להם שבחרו והחוגגים. שלהם את

 לצל הריקודים רחבת על כוחם ניסו
הרקדניות היו הטון נותנות יורופופ.
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החוגגים. מאהדת נהנתה ו״ראשומון", סינים" ..סינים בהצגות בעבר




