
 שבושש הסקס אלופת
 אפשר הגברים כר את הביסו

★ חבושה כשהרגל אפילו במסיבה,

 החחו הפרייבר
הכפור אל

 י0א חברתי. אירוע בשום מזמן נראה לא ויפות יפים של מרשים כזה מבחר
 נמצא שהוא חש לנגפורד, קרוליין היפה גרושתו בחברת למסיבה שהגיע דיין,

 שהות לאחר שחזר אילוץ, צבי איש־יחסי־הציבור בניו־יורק. הנערכת במסיבה
 הפגינו היפות מוצאים. לא באירופה גם כזה שמבחר טעו בגרמניה, ממושכת
 ויוי היפה הדוגמנית רבות. שעות לכך הקדישו שהן ונראה מהממות, הופעות
 בתיסרוקת באה דרור טובי הזוהר נערת מהממת, בשימלת־ערב הופיעה נחמה

 עשתה מבנם, עדה של בתה מכנם, רותי מלייקרה. מיני ובשימלת מרשימה
 כירורגית. התערבות שדרשה פציעה בעיקבות חבושה, כשרגלה ובאה מאמצים
 נאווה הדוגמנית על־ידי ניצוד בחליפת־ערב אוזן דני בחו״ל המצליח הדוגמן

הקטנות. לשעות ער ומיספרי־טלפון מבטים להחליף כולם המשיכו וכך חן.

בנשי נפרד בסרטים, הופיע ואף מבוקש דוגמן שהיהלויט בוב
(בתמונה), זילברשטיין רונית מחברותיו, מאחת קה

כליידי. כעת ונראית תדמית שינתה רונית סוער. רומאן עימו שניהלה
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 סמדר היפה הדוגמנית של אחותה היאקלצ׳ינסק׳ שוון
 שחקנית״דוגמנית וגם קלצ׳ינסקי״דיין

ברנס. אורי עם רומאן מנהלת שרון עצמה. בזכות ומצליחה מוכשרת

הסובאות
העריזות

 ימי־ לערוך שרגיל טל, ינקלה
 החליט וידידיו, חבריו לכל הולדת

 ולשמוח. ליהנות לו גם מגיע שהשנה
 במיסבאתו, מקורביו את קיבץ הוא

שבח המיוחסים את והאכיל חישקה
 המאולתרת ברחבה ורקד פיזז בורה,

במותניו. עדיין שכוחו לכולם והוכיח
 שבאו הנשים גנבו ההצגה את אך

 קרוצ׳י, ריקי הולדתו. ביום לשמוח
 בחברתם באה בטלוויזיה, עוזרת־הפקה

 ומנכ״ל משולם יוסי המפיק של
ומייד פורת, אורי רשות-השידור

 ״יום־הולדת לשירה כולם את עוררה
 העדיפה רוזנשטיין מלכה שמח״.
 אשת־ויצו של בחברתה ואכילה ישיבה

 את הביא שר יואל רוזנבוך. מרגלית
 ,21 ה־ בת שר־ויסוקר סיוון בתו,

 שיר והקדישה קולית איכות שהפגינה
 אלופת מצל, דניאלה לינקלה.
 את העדיפה תאילנדי, בבוקס אירופה

 בלומנפלד, עודד אהובה, חברת
 נתי הפינות. באחת הסתודדו והשניים

 מעבידה, בחברת ישבה 24ה־ בס שגב
 על סיפר והוא רוזנברג יגאל

בת יוצאי־הדופן העיסקיים כישוריה
המיסחר. חום

 הזאת העליזה המסיבה נמשכה וכך
לב מנסה הגברים אחד פעם כשמידי

 שלטו הנשים הצלחה. ללא אך לוט,
 מאוד שינקלה היה ונראה עוררין, ללא

מהעניין. מרוצה

 של. הקבועים והבליינים המסיבנים כל
 5אחדז כשבערב השבוע, קשה עמלו העיר

 שהם לא למקום. ממקום לנדוד נאלצו
שב הטירדה אך מהעניין, במיוחד סבלו

 לתפוס הנואשת והמילחמה חנייה חיפוש
 גם להתיש מסוגלים ופירורי־מזון שולחן
קרבית. יחידה יוצאי
 המיסעדה בפתיחת החלו הערב את

 בעלי הרציף. דגי שנקראת החדשה
 השתדלו בלנקה, ואופי דליה המקום,

 גדושות במנות אורחיהם את לפנק רבות
 חוף־השנהב שגריר וקלמרי. שרימפס של

 והמנות שרימפס, על דגים העדיפו ורעייתו
 ורפי דותן לדודו הועברו העודפות

 פירות־ים. על גדלו כאילו שנראו גינת,
 הסתויד שלום, כלבו מבעלי מאיר, שי
דליה, כבעל־עניין. ונראה האורחים בין

שלמון לאה
הקרוס ידידתה אצל התארחה היא

בתל״השומר, רופאה היא אתי המסיבה. של האטרקציה היתהשפירא אתי ד״ו
 לא האקדמיים כישוריה במוסיקה. דוקטור תואר בעלת וגם
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