
ליטני הרה פאר הרה גוטסדינר הרה
תיכנון בלי מראש תיכנון משותף תיכנו!

שנדרו התינוקות זח״
התרחבות לפני עומדים מפורסמים זוגות חמישה

 הזמן כל מבלה שהיא מפגי אלינו, יטרף
 של בהיעדרה יגאל. בעלה, עם בנסיעות

 אני אלי. להצטרף שושנה החליטה מיקה,
וכ להריונו, השישי בחודש כעת נמצאת

שושנה.״ גם מוני
ש מבשרות תחזית־הלידה גם ואומנם,

 ללדת עתידות — ושושנה קרני — השתיים
ה ניבא לקרני בעת־ובעונה־אחת. כימעט

 לשושנה ואילו במאי, 14ב־ תלד כי רופא
 כיום הם ומני קרני במאי. 15ב־ שתלד —

 שושנה ואילו השנתיים, בן לעופר הורים
עופר. של בגילו שהיא לטלי, הורים וישראל
 ״אני בן. עוד רוצים פאר ומני קרני

 שה־ ״מפני קרני, אומרת בבן,״ מעוניינת
מוצ היתד, עופר, שלנו, הראשונה ודוגמה
 למען הוא האמיתי השיקול אבל לחת.

 •שיהיו עדיף הבית למען לדעתי, הבית.
לי שיהיו אחדי רק בת רוצה הייתי בנים.

 מני, מוסיף לעופר," ״אבל בנים.״ שלושה
 ש* רוצה היה הוא אחרות. תוכניות ״יש

גדול.״ כלב לו תביא אמא

חיי:_______ א
רצחנית דיאטה

 שושנה קרני, של הטוכה כרתה ןין
 ב־ לאנגלית מורה שהיא גוטסדינר, 1 1

 מישקלה. מהו לגלות מסרבת מיקצועה,
 אני כמה מגלה לא אני לבעלי ״אפילו
ו מסבירה, היא ההריון,״ בתקופת שוקלת

הרא ״הדבר :להתנצל צורך חשה מייד
 דיאטה. יהיה הלידה אחרי •שאעשה שון

 איכפת לא גוטסדינר לזוג קפדנית.״ דיאטה
 בריא שיהיה ״העיקר :בת או בן יהיה אם

בררנים.״ לא אנחנו ושלם.

דיין ואהדונה עמליה אפי,
בן שיהיה העיקר

ליטני וג׳ודי ג׳וני דני, זאב,
ישמרו הכלבים

 דוגמנית־הצמ״ נמצאת הרשימה בהמשך
 בסוף כעת העומדת צווייג, מוריאל רת

 אם כבר שהיא מוריאל, הריונה. תקופת
 נשואה הראשונים, מנישואיה ג׳ואנה, לבת,
 אספן־עתי־ גם שהוא רוז׳ה, לדוגמן עתה
 מול בדיוק שוכנת רודה של חנותו קות.

 מו״ של הראישון. בעלה של חנות־העתיקות
 היא — הכביש את זו חוצה וכאשר ריאל,
 שלה. הקודם מפי גם לבביים באיחולים זוכה
 בביקורים למעט משתדלת •שמוריאל אלא

 קשה ״קצת בעלה. של בחנות־ד,עתיקות
 לא־קונבנציו־ בטן עם בחופשיות, להסתובב

עתי ולרוחבה שלאורכה חנות בתוך נלית,
אומרת. היא נגיעת־בטן,״ בהישג קות

 דגל נושאות של הארוכה הרשימה אל
הזמרת גם מצטרפות האחרונה האופנה

 ל״ הורים ובעלה שהיא אלברשטיין, חווה
 ובעלה כץ ג׳וזי הזמרת ;הארבע בת מאירה
 בן בן של הוריו קראוס, שמוליק הזמר

יר יפה של בתה ירקוני, תמי ;השנתיים
 עשי גלי־צה״ל של והעורכת־ד,מפיקה קוני

 אמנון בוגה־הכיגורות של רעייתו ביילסקי,
נישאה. שזה־מקרוב ויינשטיין,

 האחרונות, אלה, אבל — הריון הריון
 בעדשת־ד,מצלמה להיקלט מעוניינות אינן

 ההרות כל כימעט הנוכחיים. במימדיהן
 המדד מישקלן מהו לגלות בתוקף סירבו

 יוצאת־מן־הכלל, ללא כולן, אך כרגע ייק
 דיאטה — הלידה ״אחרי פה-אחד: הכריזו

רצחנית.״
 מודגם יפות, אמהות אוהבים ילדים כי

קשה. תחרות להיות עתידה הזה שבשנתון
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