
 רהנו־י ?זסיבת־גיוס
ר^ ט ר  ה־ !המעצבים * ב

ת צרפתיים ח בניו יער שד גה1ב

41 בן שר גיוס

ך1 ך ת ציקורציק אודליה של בחנותה הופיע המצליח, הזמר 1\  ,23ה״ ג
 שההיכרות למרות זאת כחברתו. אותה והציג סאונד שלומדת 11 11\

משותפים. חברים אצל לכן קודם ימים שלושה רק נערכה ביניהם

 מבלי 41 לגיל הגיע מצרפת, כמעט־חדש עולה שהוא ברטר, הנרי המוסיקאי
 והם, אחרת, חושבים בצבא אך שנים, הרבה עוד ככה ממשיך היה הוא בצבא. לשרת

 בסינרמה. צנועה מסיבה לו ערכה ענת, אשתו, סוף־סוף. אותו לגייס החליטו
 כאלה אשתו. ושל שלו אישיים חברים מרביתם חברים, עשרות כמה באו למסיבה

מפאריס. ישירה בטיסה למסיבה הגיעו כאילו ונראים צרפתית שמדברים
 בטלי מלווה שהיה מזר, דורון הזמר כמו למיקצוע חברים היו האורחים שאר
 ננסי המוסיקלי המעבד אדם, הזמר לעתיד, כאשתו מגדיר הוא שאותה קורן,

 המשקאות עבור לשלם שנאלצו מכך מאוד שנפגעו שרה, ואשתו ברנדם
להם. שהוגשו

 הזמרת של לחיים חברה טמיר, אלי עורך־הדין היה מרוצה שנראה מי
 רקד טמיר גאון. יהורם הזמר עם בלוס־אנג׳לס בהופעות הנמצאת אילנית,

 שיןת, דובי של חברתו קצוצת־שיער, בלונדית יהודית, של בחברתה בהתלהבות
שיף. חיים המלונאי של בנו

* \1 ף!! י |* ך  המסיבה את שלקחה היחידה היתה ,19ה״ בת *
ו !_ / #11 בניגוד אלגנטית, בתילבושת־ערב והופיעה ברצינות \

 1 מוריס. איש״העתיקות בחברת רקדה היא בג׳יצס. שבאו האורחים לשאר
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 על הפשוטה בהופעתם בלטו ג׳ודי(לצידו) וחברתונלסון ליוון
 שלא מאוד והשתדלו האלגנטיים האורחים רקע

המכובדים. האורחים בין היא גם שהיתה נלסון במריאן להיתקל

 ספיר במלכת״היופי פגשה הזוהרת, (מימין)נלסון מראן
 שוחחו השתיים גלעדי. טל של חברתו קאופמן,

הבעלים. פנסטר, שלום עם לשיחה נלסון פרשה מכן ולאחר מעט

■

 החתן של אמו (מימין)בומנדיל מיון
 לבשה בומנדיל, פטריק

 הנודע המעצב של ואלגנטית פירחונית שימלת״ערב
גיסתה ביז׳ו(במרכז), דניאל לה״קרואה. כריסטיאן

 לפיקה לוליטה של שימלת״ערב לבשה בנין, יעל של
 לואי של שימלה לבשה צ׳רוקי(משמאל), סופי ואילו
 המנתח שלי אשתו מימין), גלעדי(למטה רותי פארו.

נבון. אופירה עם משוחחת גלעדי, עמי הפלאסטי

 שמרות
1* במיליון

 מ אחת ספק ללא היתר זאת
 הדן של ביותר האלגנטיות בות

 אי של בתם בנין, יעל כלה,
 וא בנין עמום לשעבר האוויר
 1 פטריק והחתן ציפי, יפהפיה

 מפאריס פלאסטי מנתח דיל,
 בני־מי עבר כשמכל לאולם,

בבגד־ שלט השחור הצבע
 גוטסדינו הלגה הנשים.

 שימלה לבשה נזשקה, לי
 מ אשת־החברה, ס.1ביבל
 של בשימלה עטופה היתה

פרומצ׳נקו, ליאורה
 ניצנצה פרומצ׳נקו, עמי
 סן־לור איב של קצרה ערב

 מד שימלה לבשה החתן
כר׳ הפאריסאי האופנה

 ילז גם היתה קרואה.
 בשימלת שהולבשה חמש,

ד׳ בריסטיאן מעצב־העילית


