
 - האמאזונות על פרץ הרב יאמר מה
להלביש, די לא + ועירומות? אכזריות פראיות,

הרשע ראש־העיריה בלי מסיבה + להאכיל גם צריך

ה כ פ ה □ מ הי ת־ שפ ב

 ושרפה האוכל שולחן ליד התצוגה בגמר התיישבהאוחנה אתי
בהנאה. בה צופים כשידידיה מתוק, אבטיח בתיאבון

אוחנה. אלי ירושלים מבית׳ר הנערץ הכדורגלן של אחותו היא היפה אתי

לילית תגלית

סודיות תוכניות
 1 כמוכרת בתל־אביב דיזנגוף ברחוב בחנות־אופנה עובדת וכבר ,18 בת רק היא

 אצל גרה עדיין נאטאלי ללבוש. ממנה, המבוגרות ללקוחות, כדאי מה המייעצת
 ן בגדים תמכור שבו בוטיק, לעצמה לפתוח סודית: תוכנית לה יש אולם הוריה,

מתנדבים? יש משקיע. צריך קטנטנה: בעיה רק נשארה בעיצובה.

דבי, הדוגמנית לאחותה, צמודה ישבה 16ה״ בת
מינהל־ לומדת 18ה־ בת דבי גורן. שי הצעיר ולדוגמן

גורן. מירי הדוגמנית למטה: .14 בת היותה מאז מדגמנת היא
 מיסעדן בתל־אביב היה אחת פעם

רונן. אלי למשל, לו, נקרא חכם־חכם.
 הוא במיוחד אבל דברים, כמה אהב אלי
 שהשמיעה הענוג הצילצול את אהב

 שהסועדים פעם בכל הרושמת, הקופה
 לקליינטים מקומם את ופינו קמו

חדשים.
 רעיון החכם רונן של במוחו צץ והנה
בתל־אביב? יש נהדר חוף־ים מבריק:

 החוף את פוקדים מבלים אלפי ויש: יש
 גם פוקדים ולילה? יום הזה הנהדר

 המבלים כל הולכים ולאן פוקדים!
 כשהם בוקר, לפנות ארבע בשעה האלה

 נהר ליד לסטקייה או ליפו רעבים?
הירקון.
קונקו־ לגרום אין וחשב רונן חשב

האחרות. הרושמות לקופות רנציה
 במקום מיסעדה ופתח קם אחד לילה
 כי והכריז חוף־הים, על ביותר הטוב

 עד המבלים החוטאים, יוכלו מעתה
 ארוחות אצלו לקבל שעות־הבוקר,

 כמה תמורת היממה, שעות כל במשך
 הרושמת הקופה של קטנים צילצולים

בכניסה. שהציב
 והטוב החכם האיש הזמין לפתיחה

וחשובים. טובים הם שגם מידידיו, כמה
להסתכל, מה על גם שיהיה וכדי

משגעת. תצוגת־אופנה שם היתה
צ׳יץ׳. היה בא ולא שהוזמן מי
 הסכים לא רישיון אפילו הזה, הרשע
הזאת. הנחמדה למיסעדה לתת
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כופ ראשו על לבש הוא המיזרחית.

פותברשב

 נערות מאוד שאהב יצרן־אופנה היה
 שאתם מה לא לא, וחטובות. צעירות

ה את אהב מיזרחי דני חושבים.
 כאשר רק והחטובות הצעירות נערות
הע המראות מול יקרים בגדים מדדו

שבחנותו.׳ נקיות

 מיס־ לפתוח יצרן־האופנה החליט
 כמו בדיוק אכסקלוסיבי אוכל של עדה

 קיווה, כן שם, מוכר, שהוא הבגדים
מכספן. קצת עוד הלקוחות ישאירו
 של־ התברר כי הלן, לא זה אבל
 הן כרונית: מחלה יש צעירות נערות

 במקום זמן הרבה לשבת אוהבות לא
 כסף. הרבה שם להוציא לא ובטח אחד,

 בדוקה: תרופה דני מצא הזו למחלה
 טעים מהיר, — פלאפל עם חומוס מנת
יקר. ולא




