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בצורתה להתבייש מה אין לה שגם נחושתן, שלי נורית, של כיתתה מבת שופע

יזרחי
מרמת .ביישנית

 מיס־אסיה. של (
המע־ בפאב נליזה

וכדורסלנים, לניות

 שהביטו מיזרחי, של כיתתה בנות של ומעריץ מצחקק ואוסף
המל של חברותיה והמפורסמים. החשובים בכל נוצצות בעיניים

 ויצרו השולחן על שסודרו ארוכות, עוגות־קרם עשר הביאו כה
 קוין והכדורסל! כדת, שתו המוזמנים כל ״נורית". המלה את

 עם ריחניים ספגטי של מהבילה קערה דקות בחמש חיסל מק־גי
רוטב־עגבניות.

 קובי זה וצעיר. ביישן בחור ישב המהומה, מכל הרחק בחוץ,
מיס־אסיה. של הצמוד החבר מרמת־השרון, 19ה־ בן מצליח

 לא-מכבר :וחזרה
 החדש. חברה זת

בדוגמנות. פעם י

 אלפי עשרות כמה חן הרוויחה העולה השמש בארץ בסיורה
 היא חן. שרי הדוגמנית של אחותה היא נאווה דולארים.

נחש״ים. היה ביפאן שאכלה המעדנים אחד כי סיפרה
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להתפכח. כדי בחוץ צח אוויר לשאוף השניים יצאו משה גם בעיצוב״אופנה. העוסקת הורביץ, דניאלה 3

אבירי
הוויריאו

 ידועה דמות הוא משח יום־טוב
 להסתובב הנוהגים אותם בין למדי 1

ה בימאי־הווידאו, הרצליה. באולפני
לתש למשל אחראי תמיד, חייכני

(בכי הדפוס אמנות על דירי־השרות [
ולתשדירי־ חזה> עופרה של כובה

של (בכיכובו סנדלי־דנוור על השרות [
יגיל). גדי [

 מעצבת וידידתו, משה ערכו השבוע
 יום את הורביץ, דניאלה האופנה 1
 שירוקו במועדון שלהם 3 2ה־ ההולדת [
 של התחתונה בקומה תל־אביב. בדרום ן
 מלא ענק, סיר למוזמנים ציפה המועדון |
 אצל בדוקה סגולה — ריחני בפונץ' ן
ב העצבות. לגירוש מסיבות עורכי 1
 את לראות היה אפשר העליונה קומה ן
הרצליה. אולפני של השמנת ן

האולפנים, סמנכ״ל פז, שלמה
 יגאל עם יחד במעגל סוחף דיסקו רקד 1
 האולפנים של הווידאו בימאי שילון, 1
 כהרגלו, עישן, שיאן זהבה. ואשתו [
 מהחיים. מרוצה ונראה ענק, סיגר [
הרביעית. בפעם אבא יהיה הוא בקרוב [

 ענת פופ עד כוכבת רקדה לידם
 הנדסה הלומד ידיד עם שבאה דולב, (
 היפה דולב תל־אביב. באוניברסיטת 9
 בין בהפסקות — הבטלניות מן אינה |
 ללמוד מספיקה היא הטלוויזיה צילומי ן
 האוניבר־ של למישפטים בפקולטה ן
סיטה. ן
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גדל״הגוף. הבימאי של הרביעי ילדו יהיה שיוולד הילד המסיבה. חתן
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