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למסיבת־האירו־ שהוזמנו האורחים
רו* ושירה פתילון אריק של סין
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הסעודי. יורש־העצר של הבריטי ביתו את עיצב פון־פרשט הגבוהה.

קויצ׳לו פול
רוקי. של במופע־האימים ריפרף

ך דיון ן ן  בת תורף רוקי. של המופע להקת חברי של הקמע היא |1ך
הלהקה עם ונוסעת פעם, 115 המחזה את ראתה 21ה- | 111111 1

בלונדון. ברכבת כמוכרת״עיתונים עובדת היא בחו״ל. שונים למקומות

תלמידת ,17 בת רק היאשיוהווטשט״ן
 לא זה המניין. מן תיכון

איל־ של בנו עם להתחתן ולהחליט למהר לה הפריע

 קוסמטיקה^
 1 הבינלאומיות

ר המיליארדר
ח בלבוש להופיע נתבקשו טשטיין

 הישראלים המעמד. את התואם גיגי,
 לתנאי בהתאם לבושים באו שבחבורה

 ו־ גופיות גופם על ועטו מזג־האוויר,
 הדוגמן אך קלילות. חולצות־טריקו

הב המעצב־פנים וינר, פיטר השוודי
 ורופא-ה- פון־פרשט אדריאן ריטי

 בחלי- באו לב דייוויד הבלגי שיניים
וה החום אף על קיטרו ולא פות־ערב,

במס האירוע, של מיקומו גם לחות.
 היה שבבריכת־גורדון, דיווה לה עדת

 הזועם. השור לעיני אדום בד כניפנוף
 הצוננים הבריכה במימי צפו האורחים

מופע להקת חברי בלבד החלונות דרך

 את לברך שבאו רוקי, של האימים
 שני לאחר מותשים נראו ושירה, אריק

 הרחבה, למירפסת ופרשו ריקודים,
 לכל הבטיח אריק חם. אוויר לשאוף
 אותם יארח הוא הבאה שבשנה אורחיו
 של אמו מיקונוס. שבאי הקיצי בביתו
 של אשתו שהיא פתילון, אמה אריק,

 . פרדריק יוון. של איל־הקוסמטיקה
 כדי מאתונה, במיוחד באה פתילון,

להא והחליטה אירוסי־בנה, את לחגוג
 הפנוי זמנה את ולנצל חופשתה את ריך

הס כבר היא הקצרה בשהותה לקניות.
 עבורה אוברזונים כמה לרכוש פיקה
כלתה־לעתיד. ועבור
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בגדיה. את להסיר הנוכחים אחד של להצעתו פראי

רטובה מסיבה
 בנפשה שיערה לא בן־גל שלווה התצוגות מארגנת
חב שאירחה בן־גל, מאולתר. ללונה־גל יהפוך שגג־ביתה

 את להנעים מאוד השתדלה ויין, גבינות לערב וידידים רים
וה זאת, מנע והמהביל החם מזג־האוויר אך אורחיה, שהות

ובריזה. רוח ענייני על ושוחחו ישבו חוגגים
לד מספיק שלא החליטה אמיר שלומית הדוגמנית

 והתחילה צינור־השקיה לקחה היא משהו: לעשות יש בר,
 נוטפים הגג על התרוצצו האורחים עבר. לכל מים להתיז
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סו כשלגופה רטובה, ״״ ־,,,,״ אמיר שלומית
הרטוב הריצפה על להחליק לא כדי נעליה את

 רן שלומית. של מ״זעמה״ להימלט מנסים כשהם מים,
נ זיווה למטה, שיקפוץ איים מנחה־התצוגות, קובלנץ,

 שברחה משלומית, הצינור את וחטפה מילחמה השיבה צר
 סטודנטית צדוק, סמדר בגדים. להחליף כדי אחר לחדר

 אילן כשחברה, מים, ספוגת כשהיא לשבת נשארה חטובה,
 לגונן מנסה האמריקאית, בשגרירות איש־ביטחון יצחק,
עליה.

 מתקרר, החל והאוויר לעלות התחיל כשמיפלס־המים
שמי מגבות, שכלל התייבשות, במסע והחלו כולם נרגעו

 נשארו שנרטבו הגדולות המזון כמויות חדשים. ובגדים כות
ורחוצים. רגועים מרוצים, היו כולם אך מיותמות,




