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חרש לכל

 ברקן, יהודה השחקן־המפיק של עכר
 בן־זוגה של בחברתו באה רב, לא מן
ארדיטי(מימין). יהודית הדוגמנית זה

י ן ך ן ט ך ן ד  לאיש־העסקיס הנשואה אשת״החברה (מימין) ד
צמוד תחרה עשוי בבגד באה בקר, חיים הגרמני 1-#|1 #1

פלאטו־שרון(משמאל) אנט עמדה לצידה חיטוביה. את שהבליט לגוף

 השתיים חיפשו ארוכות דקות במשך אלכסיס. נוסח בשימלת״ערב
 עומדת פלאטו־שרון אנט תפוסים. היו מקומותיהן כי מקוס״ישיבה,

חודשיים. בעוד שתערך מפוארת תצוגת״אופנה כוכבת כשתהיה להפתיע

בבקבוקים
מלאים
במים

 האירועים אחד ספק ללא היה זה
בארץ. באחרונה שהיו היותר־נוצצים

 את גדש איש, כ־סססו שמנה קהל,
 תפאורת־ענק אכדיה. מלון מדשאות

 המלון. בבריכת נבנתה הוליווד נוסח
 ובגדי־ נוצצות בשמלות־ערב נשים

 ומער־ בחליפות־ערב וגברים קוקטייל
 את מילאו אלגנטיות כות־לבוש

 בהתחלה. ישר התחיל הבלגאן הרחבה.
 מקומות־ישיבה מצאו לא רבים אורחים

 יחסי־הציבור נשות למריבות. גרם וזה
 הניצים, את ולהשקיט לפשר נדרשו
 חני הדוגמנית בגן־ילדים. כמו ממש
 מתאים מקום־ישיבה מצאה לא פרי

בכעס. המקום את ועזבה
על כולם הסתערו האות כשניתן

 בגריל בשרים שהגישו מיזנוני־האוכל
 להמשך, חיכו הכל שונות. ותוספות

 המופע נפתח המצופה, בשעה ואז,
 הבושם את להציג שנועד הגדול

הכו של בבימויה חת״רבברלי־הילס
 נאווה והמפיקה שי דרי ריאוגרפית

 האפיל והוא מרשים היה המופע לוי.
 הערב. אורך לכל שהיו התקלות כל על

 גירעון של תצוגת־אופנה כלל המופע
בברלי־הילס. בהשראת אוברזון,
 חברת סגנית־נשיא דייבי, קרול

המ שזוהי אמרה חת״רבברד־הילס
הבו את משיקה היא שבה 13ה־ דינה
המרשים האירוע זה היה ולדבריה שם,

 סרט־ את להראות ובדעתה מכולם,
 לבעלי באירוע שהוסרט הווידיאו
 מפאריס, הישר הגיעה לאירוע החברה.

 השגריר בנוכחות הבושם הושק שם
 חברה אנשי והרבה בפאריס האמריקאי

 את נעדר בפאריס האירוע אך וקולנוע,
בא שנערך האירוע של והזוהר השיק

רץ•
הת שנגמרה לאחר ספורות דקות

 על ההמונים הסתערות החלה צוגה
 ביציאה באריזות־שי שחולק הבושם
 רבים מכובדים אנשים האירוע. ממקום

נו מתנות ולדרוש לבקש היססו לא
הבושם של האדירה הפופולריות ספות.

השול על מבדרות. לתקריות גרמה גם
 הבושם של בקבוקי־ענק הונחו חנות

הבקבו קישוט. לצרכי והאפטר־שייב
 רבים אך ציבעוניים, מים הכילו קים

 שמדובר חשבו הנכבדים מהאורחים
 ליציאה הגיעו כשהם המקורי. בבושם
שהבקבו אנשי־הביטחון להם הבהירו

 ושהם המארחת, לחברה שייכים קים
 בחלונות־ כמוצגים לשימוש נועדו
 את לציין מיותר פרפומריות. של ראווה

 בקבוקי־ענק 32 אלה. של הרגשתם
 גורמים כשהם לבעליהם, הוחזרו כאלה

 מרביתם אותם, שלקח למי למבוכה
במתכוון. וחלקם בשוגג

 בדוגמנית פגש לוי, נאווה המפיקה \ל
 מאחוריה כאלכסיס. הולבשה האירוע
״שושלת". מכוכבי קרינגטון, כבלייק

 בחב פורת חגית וחברתו איש״הספורט״לשעבר 1בהד טל
 7גרא(בצי עודד האופנאי לרנר. דיאנה העיתונאית

בישר! מונאקו של קונסול״הכבוד רוז׳נסקי, לדיתה צלחת מגיש מימין)
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