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אגמי. אתי החיננית מהמארחת

הצרחות
 התאספו הקאמרי של החבר׳ה כל

הפר את לחגוג כדי פיראוס במיסעדת
 הצופן. את לשמר ההצגה של מיירה

 השחקנים נעלמו בחצות בדיוק אך
והמ מרקם אביבה תאומי, עודד
 העלה קצר בירור מנור. אהוד תרגם
להא כדי המכוניות לאחת נכנסו שהם

לביקורת. ורעדה בחיל זין
 דרורי יואל שבחבורה, הצעירים

 בריקודים קלוריות בזבזו תורן ודן
לשבירה!. צלחות שאין והתלוננו

במחול, גם העוסק יפה״התואר, השחקן
 אסולין חני ידידתו עם סירטקי רקד _

מצא. ולא לריקוד שותפים שחיפש דרורי, יואל השחקן הצטרף ואליהם

 לאחרו שהשתחרר צה״ל קצין יעקובוביץ, ערן לידם:
 הד מימין: ובתצלום עמר. לואיז הדוגמנית חברתו,

ירון לעתיד בעלה בחברת דה־יונג, מראייקה

-3 ̂י5

 1 איש־העסקיםדייו משה
עור־נמר: יות

שעשת! בביצוע כולם את שהלהיבה

| ל |1ך1| ך1ע ^ | בזרו הדוגמנית, (משמאל), ך
/ ו |1 1 □ 1111 ע הסטודנט בין־זוגה, של עותיו /

באירופה. מטיול חזרו השניים שטיינברגר. עידו הכדורסלן

 בתל־אביב. בסינרמה במסיבת־ענק יום־הולדתו את חגג האופנה עולם הירחון
 לטעמם קלעה בדיוק שלא ומשעממת, ארוכה תצוגת־אופנה היתה הערב בתחילת

הוי־איי־פי. באולם ובקינוחים בריקודים מכן לאחר שהתנחמו הצופים, של
 בתצוגות מופיעות לא שעדיין הצעירות הדוגמניות מרבית נראו במסיבה

 דוגמניות־צמרת הקרובה. השנה במהלר הנכסף למעמד להגיע והמקוות הגדולות
 ילינק דורית ברברה, בהריון(כמו וחלקן בחו״ל שחלקן בגלל נעדרו רבות

.1אלטמן ואירית
 פרטיים, עסקים לטובת מתצוגות שפרש הורנשטיין, מוטי הגברי הדוגמן

 הופיעו לא לוין ורוברט יעקובוביץ ערן הדוגמנים אך בתצוגה, השתתף
בתאריך־ההופעה. טעויות בגלל
 ממסע־הופעות שחזרה פרידמן, אלונה הדוגמנית היו נוכחות שהראו מי

בהוריה. מלווה ישהיתה שטיינברגר, עידו זוגה בן בחברת בחו״ל,
 מחזריה שני קטנה: בבעיה היתה אן חברות, עם רקדה מור רוויטל הדוגמנית

החייל. זילברשטיין ורונן הסינרמה מבעלי מאנה רוני הערב, באותו נכחו
הסטפס, האופנתי בדיסקוטק פראר׳ חברת־האופנה של מסיבה נערכה במקביל

 לכרטיסי־טיסה בתמורה חזן את וחשפו חולצותיהן את עלמות־חן כמה הסירו שם
 גרנות עגנון וחברה גנזי סמדר הדוגמניות נראו שם הרוקדים בין לחו״ל.

במקום. קבע של חברות שתיהן ארדיטי, ויהודית פלד נילי והדוגמניות

|1 י1י1 ל4ח  הכדור־ עם ממושל רומן פעם שניהלה הדוגמנית היא |
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תל-אביב. מכבי של שחומי-העור בשחקניה מוקפת היתה היא המסיבה
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