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 במחול יצאה רון דיצה
ללא מתופפת כשהיא

הסוער. בריקוד טבורה את וחושפת בטמבוד הפסק לעצמה. ועיצבה

 לקוחותיו. את גם בו והשמיץ ליזה, גרושתו עם חייו המנשק בביוף,
״ספרים לכתוב לי אסור ספר שאני ״ביגלל במסיבת־ !דנה, בביוף, הצטדק !

הרכילות. מדורי של העיתונאים על בהתקפה יצא אשר על ספר כתב

 לרגל לוי שוקי מעצב־האופנה שערך
 שהוזמנו דוגמניות־הצמרת סבוע־האיפנה.

 אחרי עייפות שהן משום למסיבה, או
 תוצאה היא הקשה העייפות האופנה.
 כישלון פשוט היה השבוע כי ויעמוס,

• שוקי התנצל י,״ > • •  את כששאלתי ׳
 במרירות לגרושתו בספר התייחס מדוע

 להגיע כדי הכל תעשה ״ליזה לי: שיב
 שבה הצורה את לסבול יכולתי לא ות.

 שיעשו כדי החשובים, לאנשים מלקקת
 העיתונאיות חברותיה כאשר מישהו.

 להכניס התחילה לאשת־צמרת, אותה
מפלה היתד, במיספרה הביתה. צביעות

 וחשד חשובות לקוחות ביו
 מסתכלת היתד, ולא פחות, בות

 זה אותי הרגילות. הנשים לעבר
 הספר על כשלחצתי הרתיח.״

 שהביאוהו כספיים מניעים בדבר
 השיב הסנסציוני הספר לפירסום

אני הכסף ״את כמתחסד: לי,
 פתוחה). (בסמך מספרות עושה

 מהספר שיהיו הרווחים כל את
שיט מוסד לכל לתרום מוכן אני
הרו מבתים זנוחים בילדים פל

 שלי.״ הבית שנהרס כפי סים,
מתכוון ״אני בביוף: הוסיף עוד

 בית- לנשיאי הספר את לשלוח
ש כדי והעליון, המחוזי המישפט

 !@!61# עיניהם״ את ויפתחו יקראו
 בין במסיבה, למצוא הופתעתי

 הפיז־ את הרבים, אנשי־הא־פנה
ת מונאית רי מ  והמלחין אור שי

ת. קוצי שר מתכ לוי ״שוקי או
ש הלהקה של התילבושות את נן

במשו שכתבנו השיר את תשיר
 הארווי־ לתחרות ואני, קובי תף,

שהו שימרית, לי סיפרה זיון,״
 להיות נהנית ממש היא כי סיפה

ה למרות מחדש, שנה כל במתח
ל־ הפכתי לא שמהללויה עובדה
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הקדם־ארוויזיון בתחרות שיתחרה לשיר שותפה רת,

 אשו לוי׳ שוקי האופנאי צוחק כשמימין השנה,
 השיר את שתשיר הלהקה תילבושות את מתכנן

ביחד שירים על לעבוד. מרבים וקובי שמרית

 רבקה לדיילת״היופי שיין מאוד ואופנתיקצר שיער
מ הציירת ברוכי ולנאווה (משמאל) קניגר

עגילים. כמה עונדים שעליהם האוזניים, את מגלה הקצר השיער ימין•
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האופנה. משבוע לנוח בא חנוך ״הסליק״. מועדון
 לאופ• לוי שוקי מעניק לפטרונית,ש

 עליו שפרסה בן־ארי, ריקי נאית
הצהירה. טוב,״ תלמיד היה הוא
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