
 שומעת השולחן, ליד ששי ביום כולם עם
ב צמד״ ביום־כיפור חלה, ואוכלת קידוש

 יום באב, ובתשעה תאכל ירקות רק פסח
פיה. לא יבוא לא בשר החורבן,

מאו איזה אחד שיום הסיכויים שכל כך
 מבית- בשובו בערב־שבת לפזם יוכל שר

ימצא...״ מי חיל ״אשת הכנסת:

מגועס

 שקד עיני רק לה שיש שחושב י **
 את מבצע משגע, וחיוך מקסימות

 כוח גם יש הזו היפה ליפה חייו. טעות
נורמאלי. לא רצון

 מכריחה היא שלה, כמו חיטובים עם
 אחד עצוב מלפפון רק ללעוס עצמה את

סו שהיא מה, משום לה שנדמה בגלל ליום.
טרם־תחרות. עודפים מקילוגרמים בלת

 שמנסה )לאללה (קנאי החבר עוזר לא
 בן יפה דשן. סטייק ערב כל לה לדחוף
כלום. יעזור ולא מלפפון, רק רוצה מוהר

 של וחצי השניים דירת מלאה מלבדה
צאצאים. חמישה בעוד ביפו, מישפחתה

 מוצאת בריא לשיזוף טוב בלש בין
בעבודת־הבית. לעזור זמן גם היפה

 חוזרת לא טובה. ילדה יפה׳לה בכלל,
 יד על מעשנת לא הביתה, בלילה מאוחר
יושבת אליו,״ כבוד לי ״יש כי שלה האבא
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 יפה מדגימה מהשני מקסים

 האם סנדלי־פלטפורמה. מעל
טיסו? חברת של הפרם יהיה לה

1 :1" 1 ר111ך: ל1 שנולדתי ״כבר יפה? לה שקראו פלא כאלה פנים עם אז ן
1 1 1 / 1 לא פעם אף ״אבל יפה, מסבירה בבית,״ יפה הכי הייתי 11-1 11 1

 יודעת יפה כל כמו הכל.״ תמיד לי נתנו הכי בלאו כי יתר, לזכויות זה בגלל זכיתי
רובינשטיין. הלנה של לתמרוקים בית־החרושת דרך עוברת הזוהר אל הדרך כי היא גס

 :מלהצהיר עדיין עייף לא והלה חברה אל יפה צמודה וחצי שנה !״לאללה ״קנאי חבר
 חז״ל: אמרו שכזו צייקנות על בשבילי.״ רק יפה תהיי אבל שתרצי, כמה יפה ״תהיי
וולדי. תכשירי של תוצאה כמובן הוא הנפלא המשי שיער זהב.״ דינרי על שוכב ״עכבר

של העדינים חמוקיה את אוהב הקצוץ הדשא ■ :: : * ;
ו ■ י י *■ וגס נעורים גס רעננות, גם הפלא? ומה היפה, יי

של מציאותו הוא יודע אינו שהדשא מה אחת. חבילה בעיסקת הכל

הסוניות המועמדות
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