
 ברית־מילה סוף־סזף,
 לירה סיפורי ★ לשיסלו

חדש שם1ב שוב ★ בטבריה ולירה

 ניחוח הביאה גרא, עודד של בבגד־ערב הדוגמניתוו אוסנת
 היא האלגנטית־מיסתורית. בהופעתה פאריס של

דמיר. שרית הדוגמנית־לשעבר של בהשראתה בניו־יורק, גם מדגמנת
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המרגש. היום של בסופו מותשים ונראו לרוויה שתו השניים דויד. בנו
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 מתחיל!" השואו ורבותי, ״גבירותי
 שי■ צבי של הפתיחה מילות הן אלה
 דויד, בנו של המילה ברית בטכס סל
 לעורכת־הסרסים מנישואיו השני בנו

דני הבכור לבנו ואח שיסל נועה
 שנה 17 הטכס אותנו החזיר ושוב אל.

 מויש־ לול. חבורת לתקופת לאחור,
 במערכון שהופיע איש־בסית ל׳ה

 האמת, לעולם עבר חמוץ" ״חמוץ
בתשובה. חזר זוהר ואורי
המר בטכס הוסרו המחיצות כל אך

 הקריה בבית־החולים שהתרחש הזה גש
 שהיתה לתקופה תזכורת בתל־אביב.

לול. בשם אותה מכירים שהיום ואיננה,

| 71 ¥11־117 |^ ן ך ן ־  לחוביץ(לצידה) ויונה המעדן פעילת (מימין) |
 בהשראה דומות שמלות עם לאירוע הגיעו |111 111 1111111 1

החדש. לתפקידה מתכוננת וחרמון בחו״ל מביקור חזרה לחוביץ ספרדית.

 £177/7 בושם עוד
המובטח האח״ם ררא

 שהיא היוקרתי הניחוח אבל בעצמה, במקום נכחה לא אמנם סיקסו, סאלומדז
 דוגמניות, חמש ארוכות. שעות עוד הילטזן במלון סולומון הק־וו בחלל ריחף מוכרת
 להדגשת שחור־אדום בציבעי גרא, עודד מעצב־האופנה של ביצירות עטויות

הגברים. ומעט הנשים קהל בין ריחפו להשרות, אמור שהבושם הספרדית האווירה
 האחרונה ההופעה לה שזוהי אלקבץ, רונית הדוגמנית היתה ביניהן הבולטת

לניו־יורק. עזיבתה לפני בארץ
 לטכס הגיעה לא פיקסו שפאלומה על המוזמנים סליחת את ביקש החברה נציג
 בואם את מבטלים אח״מים מיני שכל לכך רגילים כבר שבארץ נראה אבל בעצמה,

פתאומיות. התחייבויות בגלל המועד, לפני ספורים ימים פתאומי, באופן
 ובבקבוקי העשיר בכיבוד עצמו את לנחם היה יכול מההיעדרות שנעלב מי

לאורחים. כשי שהוענקו הבושם
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מגובסת, יד עם שיסל בנו. הולדת על אותו לברן

 מהמחווה. ביותר נרגש היה מבימת״הופעות, מנפילה
 ! טליה בשחקנית פגש מימין) (בצילום גפן יהונתן
לשונו. מחידודי משועשעת שנראתה (לצידו), שפירא

ג־יזג כנען בן מוריה
הול־ גורדון(משמאל) ועופרה (במרכז)

[פינוקים
ותפ פינוקים של ולילות ימים שלושה

 וסיפורי־זימה בגידות במעט שזורים נוקים
 שכללו אורחים, של רבות מאות קלילים.

 גוש של והמצליחים העשירים הרווקים את
 פלייבוייס בנערות־זוהר, המלווים רבתי, דן

 חברה נשות של מרשים ואוסף מזדקנים
אהבה ועשו שתו אכלו, רקדו, וקאריירה

דג35 שושן אילנה
משי מרומם, במצב״רוח בהווה דוגמנית


