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דידה  לה שהעניק (מימין), מרסייה מישל מעצב־השיער בי
ת חברתו חיבוק. מני ה זילברשטיין רונית הדוג מטה־ההסמיםלעברם. סיינ

ת1בתר־המרב1
ימים, חודש לפני כבר נפתח פרדוקס היפואי הדיסקוטק

 לפתע, משם. רגלו את האינים קהל הדיר שונות מסיבות אך
 את להציף החלו כבמטה־קסם, ממש האחרון, השישי ביום

 מסיבה — הסיבה ובליינים. חוגגים של רבות מאות המקום
 שחזרה מור, רוויטל ונסיסת־היופי לדוגמנית שנערכה
 למיס שניה סגנית בתואר שזכתה אחרי הרחוק, מהמיזרח

אסיה.
 לבושה כשהיא אורחיה את קיבלה הקומה, גבוהת רוויטל,

 בסיגנונה לטובה ובלטה וחום, שחור בציבעי סריג בשימלת
 בשחור לבושות שהיו החתיכות לעשרות בהשוואה הפשוט,
 קרי, לעבודה, עמיתותיה של לבואן ציפו כולן אופנתי.

 פירגון די לגייס הצליחו לא שמרביתן נראה אך הדוגמניות,
 בן־עמי, תמי הדוגמנית כמו מהן, כמה רק נראו ובשטח
 הדוגמנית־ בתואר־יופי, היא אף שזכתה אהרוני, גלית

 ומלווה בג׳ינס, מתמיה יפה אלדר, רינת הסטודנטית
 צופנת החדשה והדוגמנית כהן אירים הטובה בחברתה
 ויצרה לבושה ובסיגנון חרשה בתיספורת שהדהימה יחיאלי

בואה. עם מיד סביבה התקהלות
 כשהחלו מאוחרת, בשעת־לילה כמובן, התחילה, המסיבה

 לשיאה הגיעה השימחה העיר. של הקבע בלייני להגיע
 בנותיה שתי בחברת הגיעה קרן, ונדה כשמעצבת־השיער

הח כל דוברוביצקי. מגי ומלכת-הסריגים ותמי שרי
 מהי מסביב הצעירים לכל הראתה הזאת השמחה בורה

 רוברוביצקי, הלב. מכל רוקדים וכיצד אמיתית שימחה
 ועטויה שחורה 'ובשימלה שחורים במישקפי־שמש חמושה

 בעוד העניינים, למרכז נכנסה תואמות, ובכסיות בתחרות
 המקום את ועזב הרעש על לוותר העדיף נחמן שבעלה

 נבהלו קצת שאולי ידירים כמה בחברת קצרה, שהות אחרי
והבלגאן. מהרעש

 ענקית סלסלה עם הסתובבה מפרדוקס קיש אלונה
שמר נראה אך לאורחים, אותם וחילקה בשוקולדים מלאה
 מלכת־היופי־ השוקולר. אוכלי על דווקא נמנים לא ביתם

 לה ניתן כתר־המלכות כאילו שמתנהגת נוי, ימית לשעבר
טרייביטש. קובי בן־זוגה, בחברת הגיעה לצמיתות,
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שתיים פרידמן(מימין). אלונה ק ללא היו ה  היפות ספ
מסיבה׳ ביותר ת באו שתיהן אך ב זוגן. בני בחבר הטרנספר

 לתחנה אלפים נהרו שעברה בשנה
במ עדיין הנמצאת החדשה, המרכזית
 מסיבת־העשור את לחגוג כדי ערומיה,
 ספק, ללא שהיתה, העיר, לשבועון

שנער ביותר הגדולות המסיבות אחת
גב השנה, האחרונות. בשנים בעיר כו
בדיס בחרו והם הצניעות עליהם רה

למסי המתאים כאתר אמיתי זמן קוטק
שלהם. השנתית בה

 היה המוקרמות בשעות כבר ואכן,
 הגיע? ומי מאנשים, מפוצץ המקום
קולנוע והרבה שחורים לובשי הרבה

סאונה. אנשי הרבה וגם נים
 לרוב. דראמות התחוללו בכניסה

 ניסו חסרי־פרוטקציה בליינים מאות
להיכנס. כרי וחברים תירוצים לגייס

האק היה הריקורים, בקומת למטה,
 טובה מוסיקה של לקצב האמיתי. שן

 ופיזזו קיפצו טוב יותר עוד וסאונד
 אשת־האום־ וביניהם ויפות יפים מאות

 רחבעם של בתו זאבי, מצדה נה
 הדוגנד ,מולדת רשימת ראש זאבי,

 ורד והאחיות מאירצ׳ק עדיה נית
הזמרת. של בנותיה הררי, וסיגל
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תה בחברת באה גדולה, לחה  הצעירה אחו
תיק ידידה ובחברת (מימין), סיגל  הוו

סחר. גיל והטניסאי״לשעבר איש״הספורט

||יו |  להס־ מעדיפה שבאחרונה לנגפורד |
תה, תגר ן 3 קא בבי  במ־ נהנתה דוו

בקריירה. לשינוי מצפה שהיא ואמרה,
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שמאל) סיבה, ״הסינרמה״. מבעלי מאנה(מימין), רוני ועם רפאלי(מ
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