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ובהשקייתם. החוגגים באירוח רב במרץ עסקה היא מהערב גכבד חלק [ן.
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ןי ן ך1ך ך *11? ל  מיפעל־ את מזמן לא שסגרה אשת־העסקים, א|1ך
■1 ##1 11 # ומתכוננת חיי־הלילה, על מסתערת שלה, האופנה 111 1̂ 1

זאב. בעלה לצידה, בקרוב. שיפתח אמבסי, היוקרתי מועדון־הביליארד את :הל

|1 י |יי\ ד ןיי| ך1 | ן  הע־ במהלך העדיפה אדרי, רפי הח״ב של אשתו 1\
ן | \ 7# | 11 | | דוברת שאינה מפני הדירה. במרפסת לשבת רב 1 \

באנגלית. הסבירה ושבדרון בצרפתית הנעשה את בעלה לה הסביר עברית,

והכריזה: אלדד רינת בחברתה פגשהפוי חני
 אנחנו כמונו, אין הרומניות, ״אנחנו

סרטן־העור לגילוי בדיקה עברה פרי ביותר!" הטובות

 מים־ בגני־התערוכה. פישר הדוקטור של בדוכן
 את שיכנעו והופעתה השליליים צאי״הבדיקה
למוצרי״שיזוף. כדוגמנית בה להשתמש בעלי״החברה

י.י\מ

 אופנה, הלומדת לשעבר, מלכת־היופי
ומתכוננת בדוגמנות לעסוק מסרבת

 אתר־ חג. לבשה עיר־הפועלים חיפה
 הזאת. השקטה בעיר נפתח חדש בילוי

 התל־ הקזמקום של המקומי הסניף זהו
 ממוקם והענק החדש המקום אביבי.
 על וחולש רמה גיבעה על חורב במרכז

 הנראה מזה יותר יפה משגע, נוף
 מוזמנים אלפי התל־אביבי. מהקומקום
 אותו והציפו למקום זרמו אנונימיים

עבר. מכל
במקום, שנראו היחידים הנוצצים

 מקשטת שנוכחותם התל־אביבים, היו
 בן־ תמי הדוגמנית כמו מסיבה, כל

 די* דידיתי בחברת שהגיעה עמי,
 ארתור. חברה־לחיים, של אמו לר,

של חבר־הכנסת םו־י, חני הדוגמנית
מת יותר מאושר שנראה עמר, מה
 ובני־ חברים היו המוזמנים מרבית מיד.

 לא הם אך המקום, בעלי של מישפחה
המוכ התיקשורתיות הדמויות על נמנו
רות.

 הרבה אבל היו, לא אולי נוצצים
 בשרים עמוסי מגשים היה. כן אוכל
 עופות, ניצלו שעליהם מנגלים קרים,
 גלידות, לחלוקת דוכנים פירות, דוכני
 וחריפים קלים משקאות שהגישו ברים

להטוט הסתובבו בקהל בירה. ובעיקר
ליצ האורחים, את שביררו שונים, נים
למיניהם. ועושי־קסמים אקרובטים נים,

 אחר בחלק התרכזו המוסיקה חובבי
 ג׳אז. שירי לצרור והאזינו המקום של

 והאוויר הכיוונים, לכל דחפו אנשים
לר משעשע היה בסך־הכל דחוס. היה
 מפתיחה נהנים החיפאים נחילי את אות

 הגדול האירוע בוודאי שהיתה המונית,
האחרו בחודשים בחיפה שהיה ביותר

 שהדבר חזרה, בדרך שאמר, מי היה נים.
לתל־אביב. הדרך זאת בחיפה, היפה

הולנדר שימשש
כאורחת. שהגיעה וטענה להצטלם סירבה הולגדר בעיצוב״אופנה. לעסוק
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