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 כשהם ברחבת־הריקודים רב במרץ חוללו השניים
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ת מניו דוג
ת כו רו ב

ת שרונו כי
 את שבנה הקבלן, פילץ, אריה את

 וכשעושים כולם. אוהבים דיזשף־סנטר
 לצרכן, שבוע־האופנה לרגל מסיבה
 כאו־ מזמינים בדיזשף־סנטר, שנערך

 אשתו ואת פילץ מר את רח־כבוד
 הודיעו המסיבה דבר על סוניה. הנאה,
 פרח הדבר אך מראש, ימים כמה לפילץ

 לבוא ומשבושש חיכו, חיכו, מזיכרונו.
 מארגנת בדגל, שלווה התקשרה
 את לו והזכירה לביתו, האירוע,
 10 וכעבור התנצל, פילץ המסיבה.

רעייתו. של בחברתה בא דקות
 יותר, מוקדם התחילה השימחה

 מתקופת בבגדים הופיעו כשהדוגמניות
 ימינו ועד הרוק־אנד־רול הצ׳רלסטון,

 מהעניין, משועשעות היו הבנות אנו.
 היה שקשה העובדה לנוכח בעיקר

 ושאר הפיאות האיפור, בגלל לזהותם
האביזרים.

 הפגינה דנצל דניאלה הדוגמנית
 מרלין את כשחיקתה לדראמה כישרון
 גנזי סמדר הדוגמנית ואילו מונרו

 אנאבל מעולה. קומי חוש גילתה
 מפולין, חדשה לעולה התחפשה טמיר

לארץ. הגיעה עתה שזה

 שיתוף־הפעולה את גם חגגו ובן־גל פילץ לצידו).
 מתגעגע שחוא סיפר הקבלן שביניהם. המיקצועי

לחופשה. שנסעה שמיר, דפנה האהובה, לנכדתו

בת• המחול מלהקת המוכשרת הרקדניתשמיינו
 וגרפה הצ׳רלסשון בסימון בגדים לבשה שבע,

ונרגש. עצבני שהיה גלילי, איציק הרקדן לה שימש כבן״זוג תשואות.

חברת־האופ־ מבעלי מיזרחי, דני
 אך ,29 בן רק הוא אינדיאני, ראש נה

 לחגוג כדי ראש־שבט. של תקן על הוא
הלו כל התייצבו יום־הולדתו את עימו
במנעדנן. ובנות־זוגם האינדיאנים חמים

^ נחמני נטלי
 למטה) (בתצלום אינדיאני. ראש

בשימלת־סטרפלס. כהן דורית

 גם בלטו האחרות היפות כל בין
טיבו־ אילנה ,17ה־ בת גפני שלי

 דוגמ־ ארוכות שנים במשך שהיתה ני,
 וכעת אינדיאני, ראש של נית־הבית

ה של החנויות אחת את מנהלת היא
 מע־ עם צמוד־צמוד רקדה היא רשת.

 פעם שהיה הררי, מישל צב־השיער
הדוג של וגם לוי חווה של החבר
 אבי הדוגמן אמיר. שלומית מנית
 נסיעתו, לפני מכולם להיפרד בא חזן

 צעיר בחור יורם, אחיו את והציג
עתיד. לו מנבאים שהכל ויפה,
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 מופת׳ להיות קשה שכבר שחושב למי

 שנ׳ אחר, או זה אירוע על מתבשרים
 ה של המדהימות מהכמויות מתפעלים

 הבת־מי: חגיגת זאת. עשה הזמר־בדרן,
 נו שבנן־אנרניס הטרופי באולם בגודלה.

,מקומות־ישיבה. מצאו לא יותר, מאוחר
 דחוס, המקום היה הערב בתחילת כבר

 והרעי הבימה, על עמדה גדולה תיזמורת
של חברים גם שהם שונים, אמנים של

1 11■ ■ ו ■ ■ו ס ■ן # רזי ר או וז
בחברת בא השפם), עם (בתצלום
 ה□ מכל ואכלו ושתו עגולים שולחנות

לכולם. אוכל
 גנו בתילבושות־ערב בלטו הנשים

 א חופני של אמו שרה כאשר ותכשיטים.
 יצו האורחים, שהדליקו והנרות, האורות,
 יגאי הזמר ומישפחתי. אינטימי למקום
כהן. חופני של רחוק קרוב בעצם

 יו בחברת ישבה מילר סוזי הזמרת
 רכס״״ ראובן עורר־הדיז, שם. עושה

 רוזנם פנינה צימדמן. יוסי הנוכחי
 יו: חברה, עייפות. מרוב נרדמה וכמעט
מתאים. למקום־ישיבה ודאג ברר כולם,


