
 דוגמנית. היא ,22 כת מרגלית, זרד
 צריך לא דוגמנית? להיות לה בא איך

אי מכבר. זד. מכירים האמא את לנחש,
 וורד תצוגת־אופנה, מנחה מרגלית, לנה

הדוגמנות. בירכי על גדלה פשוט

 .1100 ידהר• אופנוע צנועה: מאוד מתנה
 היא ועכשיו שיעורים, כמה לקחה ורד

הכבישים. את חורשת
 בדיוק לא הם ודוגמנות אופנוע אבל
דיילת להיות רוצה היא שלה. החלום

כפיר וחגרה מרגלית ורד
שפות לימוד

 אף להחמיץ לא השתדלה מצידה היא
בסיפו כמו משהו לה שקרה עד תצוגה,

 הגיעה, לא פשוט הדוגמניות אחת רים:
 על גסלה ועינה מחליפה, חיפשה האמא

 וכך לתצוגה, אותה הכניסה היא כך ורד.
חדשה. דוגמנית נולדה
 בצבא, כששירתה עוד הכל. לא עוד וזה

מרגלית, גרב הטייים, אביה לה קנה

ל להתאים וכדי באל־על. בשרות-שלום
 שפות הרבה ללמוד רוצה היא תפקיד.

זרות.
מבי לאלה יעזור לא הזה הסיפור כל
 חדש, חבר יש לוורד המחפשים. ניכם
 לספר יכולה אינני הרבה נחמד. ממש
 לחבר :מגלה אני השם את רק אך עליו,

ר. קוראים כפי

 אשת גם שהיא היפה, עומר, טלי
 במועדון שותפה קצת וגם יחסי-הציבור,

 גם היא שמו, את יודעים בטח שאתם
 כל אבל לווימזג. עמוס של חברתו

 שאחרי הוא, שחדש מה חדש. אינו זה
 אבל ביחד הסתובבויות של משנה יותר

 להם שדי החליטו הם נפרדים, מגורים
 שכרו והם שלהם, בעלי-הבתים את לפרנס

 הזמן כל יהיו הם עכשיו ביחד. דירה
 לסלי יפריע לא כנראה זה אבל ביחד,

עסקיה. את ולנהל להמשיך
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 אני הארץ. את כבשו האלה השחורים

 כדורסל, מישחק לראות טלוויזיה פותחת
 משתלט שחום־העור האמריקאי והייבוא

המסך. על
 כתבו אחד שיום הוא הסיפור בקיצור,

 על אחרת, כותרת תחת אחר, בעמוד פה
 איש אותי פגש פרי♦ אולסי של אהבותיו

ואמרלי: ניצחון רפי הוותיק המועדונים

ת נישואין י שנ ב
 מאוד שאוהב זוג כך: הולך זה בעיקרון בארץ. למוסד הפך כבר הזד. העניין

 אהבה שמרוב שעדיף למסקנה מגיע הוא זםן-מד. אחרי מתחתן. השני, את אחד
 צילצולים ברעש, לעיתים בשקט, לעיתים גירושין. הוא הרגיל התהליך בניפרד. יחיו הם

בעיתונים. וכותרות
 למסקנה פגיעים ושם. פה פגישות גישוש, מתחיל שנפרדו. מצטערים אחר־כך

בשנית. מתחתנים והום... דירה באותה לגור חוזרים ביחד, לחיות שכדאי
 יעשו שבוודאי אלה על לא וגם זאת, עשו שכבר אלה כל על לכם אספר לא

 הנזוטדון, מבעלי אחד לשעבר דן־פורת, שוקי אחד: בסיפור אסתפק הפעם זאת.
וצילום. מסלול דוגמנית זמיר, ענת גרושתו עם בשנית מתחתן פעלים, רב איש-עסקים

האחרונות. בשנתיים התחולל נישואין, ושוב וגירושין נישואין שלהם, הסיפור כל
 לחיים מחדש בשלים שהם למסקנה והגיעו האחרונים החודשים בששת בנפרד חיו הם

החופה. תחת שוב לעמוד הזמן שזה החליטו הם ואז משותפים.
 לדוגמנית הראשונים מנישואיו בן לו יש שלישיים. נישואים אלד. יהיו לשוקי

 מקשטים ופניה ממנה, נופלת אינה והשלישית השניה אשתו אבל לוץ. ציפי היפהפיה
פירסומת. מודעות הסח המון

כן־פורת שוקי
כלה אותה

קרדינל וץ
שחורים אוהבות

 ״1 שלי הכושי את תיראי בואי ז הכל ,זד.
והופתעתי. חקרתי באתי,

ל חבל שפשוט צעיר, בזמר מדובר
 צעיר. שהוא כפה אופר אם לו קלקל

 הוא מטרינידד. והוא קרדינל וין שפו
 שזה ומסתבר המעטה, בלשון גברי, מאוד
נשים. עם ביחסיו חשוב גורם

 אבל וולגרית, להיות שונאת נורא אני
ועשי עמדתי איתו לדבר שהתחלתי לפני

 עושה, שהוא מד, על קצרה, סקירה תי
 ש־ מסתבר אותי: הדהים שגיליתי ופה

 וין הופיע שם למועדון באות היפהפיות
 מכיוון אבל איתו. משם לצאת כדי בגפן,
 ליותר עצמו את לחלק יכול אינו שהוא

 משם היוצאות יש אחת, זוג בת מאשר
שה לי שנדפה כבדה, כל-כך בתחושה

ה את לתאר יצליח עמוק דיכאון ביטוי
בנפשן. מתחולל

 מעמדו. את לנצל מאוד מהר למד וין
בשי בעיקר התעניין שבתחילה הבחור,

 או שווה במידה להתעניין התחיל רה,
 הבין שהוא ברגע השני. במין יותר רבה
 ביניהן לברור למד הוא לו, מחכות שהן

 כללי־ את היטב מכיר שהוא לי ואומרים
המישחק.

מח זמן כמה לדעת כמובן התעניינתי
 יש ואם מהיפהפיות אחת כל אצלו זיקה

 תשובות קיבלתי לא מיוחדות. דרישות לו
 מעדיף שהוא אמר הוא חד-משמעיות.

 לילה. מדי שלו המעריצות את להחליף
 כמה חילופים עושה היד, יכול, היה אילו

 עומד לא הוא טכנית אבל ביום, פעמים
וב ערב. מדי מופיע שהוא גם מה בזה,
 פשוט לו. אין — שלו לדרישות קשר
 שבא מה שכל בגסות אומר לא לו. אץ

 מהן עדיין מצא לא שהוא הבנתי הולך.
 בודק פשוט הוא כרגע שלו. העדיפויות

הכל.
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אל את מכירים שאתם בטוחה אני רי  מ

 על האחראי יחסי-הציבור איש סימון,
 היה הוא בת־דור. המחול בלהקת הפירסום

ל הישראלית המועצה של הדובר בעבר
 במרכז־ההסברה. בכיר ומפיק צרכנות,
הרווקים אחד לאחרונה עד היה מריאל

סימון ומריאל כיטוב ענת
שחור פינקס

 והסביבה, תל-אביב של מבוקשים המאוד
העמו מהפינקסים אחד כבעל נודע ושמו
 אבל חתיכות. של בכתובות ביותר סים

 !מתחתן אני :הכריז הוא אחד, יום לפתע,
מתחתן. באמת והוא

 בת כיטוב, ענת היא המאושרת הכלה
 הכלה של אביה בתיירות. העוסקת ,23

ה אחד שהיה פי כיטוס, יעקב הוא
 ומפקד חיל-הים, של הבכירים מפקדים

 רבות. שנים במשך תל-אביב מכבי־אש של
 נפרד הוא איך :בעיה היתד, למריאל אבל

 זורקים לא ככה סתם ז מהפינקס לעולמים
 והחליט: חשב חשב, חשב, כזה! פינקס

 הכתובות רשומות שבו השחור הפינקס את
 הוא החתיכות, כל של הטלפונים ומיספרי

חדשה. הנפקד. לכם והנה לבורסה. יוציא


