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היריב על לגבור
 לם1ע התיקשורת. עולם של היוקרתיים האירועים לאחד נחשב זה

 ״פני תחרות את מארגן מויסוצקי. זיידלו* שלום של בבעלותו האשה,
 לאשה, השבועון העולמית. לתחרות נשלחת המאושרת כשהזוכה ״,90ה־

 הזוכה ואילו השנה", ״תגלית תחרות את מארגן מוזס, מישפחת בבעלות
לפאריס. נשלחת שלו המאושרת
 מנסה אחד וכל מאוד, גדולה לירחון השבועון בין שההתחרות כמובן

 הפעם נערך לאשה של האירוע ובגימיקים. בעושר בפאר, היריב על לגבור
 מהשורה מעצבי־אופנה של מפוארת תצוגת־אופנה וכלל הילטון, במלון

 עם מייד ארוחת־ערב. וכמובן, לויז* ג׳ימי הזמר של הופעה הראשונה,
 אלדד שהצלם למקורביהם לגלות יודעי־דבר דאגו כבר האירוע סיום

בהתחרות. זכו שלו והתגלית מאסטרו
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טובה. לדוגמנית־מסלול הדרוש בכל ניחנה רבים לדעת הייחודי.

 עקרב מזל
אופייני

 עבור במיוחד דגמים שעיצבו מהמעצבים אחד
 טרחו לא המציגים שהאופנאים טענו האורחים

ויובל דור יהודה האופנאים למעט זה לערב
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 שרון לילי מקומות. להחליף שביקשו מי עבור קומות״ישיבה
בשן. מיקה היפהפיה באופנאית מביטה משמאל) למטה (בצילום

 ה הוזמנה שחלף השבוע מימי באחד
 מחברותיו אחת על־ידי אבישר ליזה
 1 יהודה שברחוב דדים, לבית־הקפה בות,
 מלי באחותה פגשה היא בכניסה כבר
 עושי הם מה אותם ושאלה ידידים. כמה
 להנאתג יושבים שהם לה ענו הם קום.
 למטרת אותה וכששאלו מיוחרת, סיבה
חברתה על־ידי הוזמנה שהיא אמרה היא

 והתקדמה במאום חשדה לא היא
 ל עריץ באמה כשהבחינה גם בית־הקפה.

 שכל קלטה כשנכנסה רק מתרחש. מה נה
 1ל שהוזמנו שלה, קרובים ידידים הם חים

שלה. יום־הולדת
 י ,45ה־ הולדתה יום את שחגגה ליזה,

 בני מרבית כמו כי הקטע, את אהבה כך
 הפ חייה את לשמור מעדיפה היא עקרב,

 הנשים אחת עדיין ליזה, נמוך. בפרופיל
 או בנות: לשתי אם היא בתל־אביב,

.22ה־ בת וגלית הנשואה

^ ואם אחיות 5
וה מנעמ״ת גולדשטיין רותי מין),
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