
באופנה. ק1מעיס ׳חסי־ציבור מעדיפה שהיא גילחה מקורית, מעצבת בעבר שהיחה נחר,

ם, ם אוכלי תי א שו ם ול זזי
 ורוני ענת שערכו הגדולה למסיבה אבן־יהודה, למושב הצפינו רבים תל־אביבים

 חדישות. מכוניות של כל־כן־ גדולה כמות ראתה לא הזאת.מזמן השקטה המושבה וייס.
 הרבים. כלי־הרכב וחריקות הרעשנית המוסיקה על קיטרו ולא התחשבות גילו השכנים

 יוצאת־ בצורה שהוכנו ובסלטים בכריכונים עמוסים מגשים הונחו ארוכים שולחנות על
 ומרוצים שותים אוכלים, כשהם רבים הסתובבו הבית שלפני ברחבת־הדשא דופן.

מעצמם.
 והעדיפו המתישה מהנסיעה התעייפו שרבים נראה אך זוגות, כמה קיפצו בסלון־הבית

 היה ניכר אך שלומם. מה וביררה האורחים בין הסתובבה בעלת־הבית קלוריות. לאגור
לפני אחדים ימים שנולדה מאיה, בתה היתה אלה ברגעים אותה עיניין שהכי שהדבר

המסיבה. *

דוברות
 שבתל־ בעוד מהפך. חל בירושלים

 ״א־ בתואר מתהדרת אשה כל אביב,
 בירושלים ״אופנאית", או שת״חברה׳׳

 ״אשת־יחסי־ציבור" להיות חשוב יותר
 במסיבה לפוליטיקה. הקשורה אשה או

הירו לרום במלון שנערכה הענקית
 שנראו רבות נשים הסתובבו שלמי,

הענ לפשר כשנשאלו ביותר. טרודות
 באו שהן בתורה, אחת כל השיבו, יין,

עבודה. בענייני
 נראו המפואר במלון החוגגים בין

וי ואשתו אנג׳ל דני איש־המאפיות
 המולטימיל־ את לפגוש ששמחו קי,
 ואשתו מוריסון סקוט הקנדי יונר

נשו הקנדים, עזל בתם אנט, דודים.
 ברונסמן, צדלם למיליארדר אה

הס המלון במירפסת הוא. אף קנדי
 ומבקר־ חריש מיכה הח״ב תובבו

ביו הפופולארי מלץ. יעקב המדינה
קופרמן. דודו היה באירוע תר

 היתה ׳חצ׳נית. קצת תם אופנאית קצת צ״רת, קצת שהיאחרמן חנה
 לבשה חלפזן במסיבה. ביותר המקורית ההופעה בעלת

פיחת. לאכול העדיפה היא מזיחר״ם. תכשיטים זעודה רקומה, לבנה שימלה

 מוזכר אינו שמה בלחי־ברורות שמסיבות מוכשרת, וכוריאוגרפית רקדנית קצוצת־השיער, 1
 בבית, והילדים הבעל אח השאירה היא ענקיים. אירועים מביימת היא כאשר נם בעיתזנות,

.,ההיסק על שוחח! השתיים החבר. עם שבאה הנאור(לצידה), צחק סמדר את ופנשה
 שימלת־ערב למסיבה לבשהברעמי תמי

הס־ לאנלם, כשנכנסה מהממת.
לעשות האוהבת בן־עמ׳, להתלחש. והתחילו מלם חנבבו
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 כיסא על התיישבה היוזמה, את לקחה באירועים, שמח
 מתרגשת שהיא סיפרה היא להנאתה. ותנפפה המתופף
מוינה. שתתקיים ב־נרי־הים של הגדולה התצוגה לקראת
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