
 האחרון בשבוע השמש מימי באחד
 רוזנכלזם. פנינה שין לדירתה קפצתי

 שיער שחורת בחורה פתחה הדלת את
נבוכה. די שנראתה עיניים, ושחורת

 שפגשתי עד קרה, מה הבנתי כל־כך לא
 מייד בביישנות. אלי שחייך עלם, בסלון
סיפור. לכם והרי ונייר, עט נטלתי
 בודהדודה שהיא יעקוכי, יהודי,ת את

 אמנם היא להציג. צורך אין פנינה, של
 בהשוואה אפילו אבל מפורסמת, פחות

רע. לא לגמרי נראית היא לבת־הדודה,
 אחת, בדירה פנינה עם גרה יהודית

 כשאין מיטה, באותה איתה מתחלקת ואפילו
אחר. מישהו שם

 תשובה המהווה הזאת, לנאווה־נאווה
 לדירה, שותפתה של לבלונד שחומה
 בת- של תקן על להיות בהחלט מספיק
דוג להיות רוצה לא בכלל היא דודה.
 פקידה להיות לה טוב שחקנית. או מנית

 בראש,״ זוהר ציפורי שום לי ״אין בבנק.
אומרת. היא

 בכל־זאת, משפיעה הקרובה הסביבה אבל
 גם פעם, מדי ניתז, מאבק־הכוכבים וקצת
ס עם שלה שהרומן אחרי עליה. מ י י ׳  נ

 עמוק. בדיכדוך שקעה היא גווע, האוסטרי
בלי למסיבה הלכה היא אחד יום אבל

 דווקא המיקרה? רוצה ומה חשק, הרבה
 ציפיות, שום לה היו ולא ב״נחס״, כשהיתה

 פגשה היא שם אז קרה. זד. אז דווקא
לי את אותו, דין. א

 ׳וככה בו הביטה היא בה, הביט הוא
היא כולו. הערב כל עיניים״ ״עשו הם

לביא אירית
למרפא־שיניים שקיות מיצרן

ה בחודשים לפגוש היה אפשר בתואר,
העיר. של הבילוי מוקדי בכל אחרונים

 מן שוחררה עתה שזה ללביאה, אבל
 רב. זמן מהחופש ליהנות ניתן לא הכלוב,
 שיניים, מרפאת בעל עמי, בן־ שלמה

 צמוד האחרונים בשבועות איתר. נראה
המקומות. בכל מאוד

 מפריעה, לא לשלמה וגם לאירית גם
 נשוי ,33ה־ בן ששלמה, העובדה כנראה,

 רם. בקול מכריזים שניהם לשניים. ואב
 אושרם על לשמוע, שרוצה מי כל לפני

הגדול.

 ששולץ לכם, סיפרתי חודשיים לפני
 מחפש אייל, דורון הוא הלא האיום,

 לבין בינו עבר שחור חתול כי דירה,
אסנת. אשתו,
 והשניים כנראה, החתול להם הניח מאז
 מקומות בהרבה וביחד, חבוקים, נראים
 מאוד־ נראו שהם האחרונה הפעם בעיר.
קליק. להקת של הבכורה היתד. ביחד,
 שהיא אסנת, את לראות אפשר מאז
רו ויוצאת־דופן, מוכשרת מקורית, צלמת

 סוף פניה. על כשחיוך אופניה על כבת
טוב. הכל טוב,

אייל (״שולץ״י תרץ
בית *־ש. לשולץ

א ל
לחובש

נולדה

 שלא התמירה, הבלונדית אירית, את
שזכתה מאז חלפו שנים 11ש־ בה ניכר

אהבה יש  הכי מלכת־היופי שהיא לביא, אירית
 וגם סנטימטרים), 178( לנו שהיתד, גבוהה
 מיס- של ראשונה וסגנית מלכת־מים היתד.
 מגירושיה מאוד מהר התאוששה תבל,

אורן. יורם הניילון שקיות מיצרן
 להקת חברי מרגישים איך עצמי את שואלת אני פעם לא
 היסטרית, בצורה פופולריים והפכו האלמוניות מן שנשלפו תיסלם,
 בשעת — ותלישות־שיער בצריחות מלווה שלהם הופעה כשכל

ומאחרי-הקלעים. ההופעה

 המוכיח שדה, יושי הוא הלהקה של החתיכים הגברים אחד
 אותה״ ״משחק הוא בו התמקדו שאורות־הזרקודים שמאז לכולנו

 לנהל זמן מצא הוא שלו הצפוף לוח־ההופעות למרות רע. לא
ע קוראים בו, נמצא שהוא האחרון, לסיפור רומנים. גם ט  נ

רימון.
 גילה שלמרות ,23 בת בקושי צעירה, דוגמנית היא נטע

 התחזק ביניהם הקשר בהצעות־עבודה. מוצפת כבר הצעיר,
 הם וככה נטע, אצל אז שהה הוא חדשה. דירה חיפש כשיושי

 עדיין חייה, או חייו אהבת זו אם מקרוב. יותר להכיר יכלו
 מאוד ברור אבל שלו. את לעשות לזמן לתת צריך כי ידוע, לא

 לנשום זמן שהרבה שנטע, עד־כדי־כך ועכשיו. ביחד להם שטוב
יושי. עם להיות כדי שלה פנוי רגע כל מנצלת לה, אין

שדה יושי
יושי תיסלם,

<פות
נוצצות

בבורסה
 ? תל-אביבים רק הם שנערי־זוהר אמר מי

 זאת עושים הם זאת, עושים כשחיפאים
טוב. פחות לא

 של בן־דודה ,28ה־ בן רבטמן רוני
 המלכות אחת שהיתה מי — רינת רונית
 נער־שעשועים הוא — שלנו יפות היותר
עצמו. בזכות
 אבני־חן בסחר־תכשיטים, עוסק רוני

 שהוא מפני כל-כך לא בבורסה, ושעונים
 עסק שזה משום כמו להתפרנס, צריך

 המישפחה של האינטרסים ועל מישפחתי
לשמור. צריך

 עובד לא הוא עליו, לרחם צריך לא אבל
 למונטה- קופץ הוא פעם מדי מדי. קשה
 בקזינו כסף קצת לבזבז להתאוורר, קרלו

סכומי-ענק. מפסידים האחרים איך ולראות
 הוא לעולכדהעסקים, נזרק שהעלם מאז

 לצוד שניסו יפות, בנערות מוקף היה
בשרשרת. אותן החליף הוא אבל אותו.

 נלכד. סוף־סוף הוא שהפעם לי נדמה
 רונית קוראים זה את לו שעשתה למי

ר, ב קו  בעבר התנוסס ראשה על שגם מ
 פגש הוא היפה רונית את כתר־יופי.

 שקורה שמה ונראה בבורסודהיהלומים,
רציני. סיפור זה ביניהם

יער,וכי יהודית
אהבה יום יוסי

 לתוצרת־ גם צ׳אנס הפעם לתת החליטה
 צמודה, חברה עם שם שנכח אלי, הארץ.

 למחרת מייד משהו. כאן שקורה הבין
 הם מאז לחברה-לשעבר. החברה הפכה

ביחד. הזמן כל חודש, כבר
.מ ויפה־תואר צעיר דוגמן הוא העלם

 אבל .,דינוביץ לו קראו שקודם גבעתיים,
 המתנפנפת בבלוריתו מזכיר שהוא היות

לדין. שמו קוצר המנוח, דין ג׳יימס את
 ואם הזה, הגוף מאיפה אותו כששאלתי

באופן שהוא ענה מישקולות, מרים הוא

 בגיל ושכבר ספורט, מאוד אוהב אישי
הצעיר. מר־עולס בתואר זכה 16

 כמו במיקרה, הגיע הדוגמנות לעולם
 ברחוב אותו עצר בן־גד סמי בסיפורים.

 לצלמי־ מדגמן הוא מאז להצטלם. לו והציע
 צעירים לפסלים וגם בתצוגות, אופנה

בהרצליה. לאמנות במידרשה
 .26 בת ויהודית ,22 בן רק הוא אלי

 פער על מגשרים הם איך אותם כששאלתי
 לעתיד, תוכניות להם יש ואם הגילים
ו מצועפות בעיניים השניים בי הביטו
 על לא היום, על חושבים ״אנחנו אמרו:
 שיגעון, מרגישים אנחנו עכשיו המחר.

אהבה.״ של יום הוא שעובר יום וכל
 יש הצעיר דין לאלי אבל אהבה, אהבה
 בראש. וחוץ־לארץ קאריירה של ציפורים

 לפאריס לנסוע עומד הוא מאוד בקרוב לכן,
 יהיה מה אותו כששאלתי עבודה. לחודש

 :תשמע היא שגם כך לי, ענה יהודית, על
ואחזור.״ לי חכי ״את
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