
סוע במחולות ופצחו המאולתרת דים
 האילתים את מתרדמתם שהעירו רים

מה להירגע וכדי והצנועים. השקטים
הח המעייפים ומהריקודים האיום חום
המים. לכיוון זה את זה לגרור כולם לו

בבג ונזרקו ניצלו לא והכלה החתן גם
 בשעה שהחלה השימחה, המימה. דיהם
 לדיסקוטק 1 בשעה עברה בערב, תשע

 שבו נביעות לחוף מכן ולאחר ספירל
הבוקר. אור עד השימחה נמשכה

פעם, של בנוסח חתונה היתה זאת
 שהיא למרות וצחוק. שימחה הרבה עם

 בארץ ביותר הדרומית בעיר נערכה
 ידידים חברים, מאות לאירוע הגיעו

 כל ברכב. ומי במטוס מי ובני־מישפחה,
 עצמה החופה וכיסו. רוחו מצב לפי אחד

 מחוברת שהיתה רפסודה, על נערכה
 טינו שהחתן ולאחר לחוף, בכבל

 השימחה. החלה הכוס את שבר ברבי
 דניאל הכלה של הדוגמניות חברותיה

הריקו־ רחבת את מילאו ישינובסקי

המבו הרווקים לאחד נחשב ספירל הדיסקוטק של הבעליםדיין גשה1
הדרומית. העיר של חיי״הלילה ממלכי ולאחד ביותר קשים

גרנות. עגנין בן־זוגה עם שבאה גנזי, סמדר החיננית בדוגמנית פגש ׳במסיבה

־ .. . :111
 רונית הדוגמנית של ובן־זוגה המלונאי־לשעבר

חול שלבשה חברתו של לגופה נושק אלקבץ,
יוצאת־הדופן. בהופעתה האילתים את הדהימה אלקבץ שקופה. צה

 בטעם
פעם שר

|1\1 ■|יץ* ך העו ״שנקר״, בוגר המצליח, המעצב *
בן- היה ״גוסקס״, בחברת כיום בד 1̂ \ו# 1 ו
נשא הוא ביין לבו בטוב רון. ליאת הדוגמנית של גה

 רק התפכח המידה, על יתר ששתה אלבו, בזרועותיו. אותה
שנכ לאחרים בניגוד הקרים. במים לטבילה שנכנס אחרי

לגופו. כשתחתוניו נכנס הוא יותר, צנוע בלבוש למים נסו

 רפאלי עופר והדוגמן ה״סינרמה״ מבעלי מאנה רוני מן מלכות־היופי בין ז
 הר- הריקודים וברחבת אל־על, אותה הניפו הם (משמאל) ב־ במיטבה ראתה

עימו. ורקד כתפיו על אלי בעלה את החברים אחד ביב הדוג־ שר(מימין),

1| | ן11| ך | ך ך בן־גל(שניהמשמאל), שלווה מארגנת״התצוגות דתה, הב- מימין) (שניה 1|
* * * י התצוגות. מנחה (משמאל) קובלנץ רני כשלצידס המאושרת, לה 111 י

ממושכת. טבילה לאחר מהמים יצאה הרביעיה ידי- ואת ברבי(מימין) טינו הטרי בעלה את מחבקת
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