
 מכירה. שאני רציני הכי העם זה רקרנים
אחת. חתונה על תמיר זה רוקדים, כשהם

 אלוף־העולם שהוא בניסתי, דויד הרקדן
 חינוכי מאור נשמע זה — לנוער צרפתי באיגרוף

 עם הלהקה של מסע־ההופעות באמצע התחתן —
לום. אסתי הרקדנית

 מקוללות. נשים בהצגת־המחול מופיע הזוג
 ויחסים נשים בין ואהבה עירום של קטעים הכולל

גברים. בין
 קטעים מציגים כבר הם שאם החליטו השניים

 גם יהיה שזה מוטב אז הבימה, על נועזים כל־כך
רבנו. משה כדת ומוסרי חוקי

 מסע־ את לעצור החליטו חבריהם־ללהקה
 במסיבה, החתונה את לחגוג כדי שלהם, ההופעות

 הגיזרה, על שומרים שהם למרות רקדנים, גם כי
בורקס. וכמה עוף רבע לאכול אוהבים
 לירח־ לצאת בני־הזוג אמורים המסיבה אחרי

 מרתונים בארץ לארגן יתחילו עכשיו אולי דבש.
 והפנויות, הפנויים לכל וריקודים מחולות של

להתחתן. החפצים כל של הבעיה את יפתרו ובכך

 שבין האהבה על לכם סיפרתי לא כבר מה
 לחברה, אמיר שלומית הסכסית הדוגמנית
ח׳ורי. ג׳ורג׳ הלבנוני המיליונר

 על ממנו, קיבלה שהיא המתנות כל על
 ביחד. ערכו שהם המשגעים והטיולים הנסיעות

 הפרידות כל ועל ביניהם המריבות על קצת גם
שלהם.

 המסיבות באחת אותה פגשתי ימים 10 לפני
 שאלתי מהורהרת. נראתה והיא בעיר, הגדולות

 שהחליטה לי אמרה היא עליה. עובר מה אותה
 בקשר מעוניינת ושהיא מבן־זוגה, סופית להיפרד

הלב. על טוב לה שיעשה משהו וטרי, חדש
 לה שיהיה ורוצה אותה אוהב כנראה אלוהים

 באילת לתצוגת־אופנה אותה שלח הוא אז טוב.
 היא הזה המלון של בחדר־האוכל נפטון. במלון
 היא רזניק. שמוליק בשם יפהפה, בחור פגשה

 לדוגמנית אמרה היא ואז בה, והוא בו הסתכלה
 הזה הבחור — נפטון לא או נפטון לירה: שישבה

אפולו. כמו דווקא נראה
 לדגמן אמור שהוא לה הסתבר יותר, מאוחר

במלון. הנערכת בתצוגה איתה יחד
באולימ היו הם זה, את זה הכירו שהם מהרגע

 יאכטה על לשיט יצאו כבר הם למחרת פוס.
 אך ומהנוף, מהים ונהנו בסביבה, המשייטת לבנה,

הזמן. כל צמודים להיות נהנו הכי

רזניק שמדליק עם אמיר שלומית
הזמן כל 0צמ!רי להיות והוו

 להאמין היה יכול לא ערב באותו בה שפגש מי
 והשמוליק וליבלבה, פרחה היא בה. שחל לשינוי

התלחשו. מסביבם וכולם וקרן, זרח שלה
 כי הגילים. פער הפריע לא 35ה־ בת לשלומית

 ?19 בן ויפה צעיר חייל לא אם אישה, לב יבין מי
מהצבא. שיחזור לו, מחכה היא עכשיו

השפל מוטי

טופז דודו
מראש לתכנן בלי

אפרון מריק לשעבר, בעלה עם שושן, אילנה
כולם עם יצאו כבר כולם

מעוז ניצה
דולר אלף 12ב־ הזמנה

 בולים האוספים יש מזון, האוגרים אנשים יש
בכמויות. בגדים הקונים גם יש מטבעות, או

 המנהלת מעוז, ניצה אשת־החברה־הגבוהה
 העולם ממדינות אח״מים עם הדוקים קשרים

 כל־כך היא להתלבש. אוהבת מאוד השלישי,
 מתחרה כמעט שהיא עד להתלבש, אוהבת

 לשעבר הנשיא של אשתו מרכוס, באימלדה
הפיליפינים. של

 ניצה על מעולם שמעה לא בוודאי מרכוס
 שמעה בוקר ליזה מעצבת־העילית אבל מעוז,
 הגברת על לשמוע עוד לה בא לא וכבר מאוד,
 מעוז הגברת היתה שנתיים לפני כי מעוז.

 הדיפלומטיים, מכיבושיה אחד של בעיצומו
 בוקר. של בבית־האופנה שלא־במיקרה ועברה

 מכנות החברה שנשות מה בגרים, הזמינה היא
דולר. אלף 12 של בסכום קולקציה,
 זמן הזאת הפרטית הקולקציה על עבדה בוקר

 כדי וליל, יומם שלה המתפרה את והפעילה רב,
 האלגנטית אשת־החברה בזמן. ההזמנה את לספק
 מסיבות אך שלה, הקולקציה את מאוד אהבה
 עמדה לא היא הזה היום עד ברורות שאינו

ונגרר. נגרר והחוב בתנאי־התשלום,
הרשו את הפעילה היא נמאס. זה לאופנאית

המתאימות. יות
הבג מרבית שכיום הוא הפרשה בכל המצחיק

העיתוי. מבחינת מיושנים כבר דים
 כבר את אם הפרשה? של ההשכל מוסר מהו אז

 יהיה שזה מוטב בגדים, על דולר אלף 12 מוציאה
יישא עדיין הם 2001 בשנת גם כי וטריקו, ג׳ינס

באופנה. רו

רמש שושן
 רק לא פועל השלובים הכלים שחוק מסתבר

באהבה. גם אלא בכימיה,
 ומלכת־היופי־ הדוגמנית את למשל, קחו.
 בגפה, לארץ הגיעה אך שושן. אילנה לשעבר
 והתפוסים והפנויים הרווקים כל התחילו

 הצעות לה ולהציע סביבה, לכרכר והמתגרשים
ומשונות. שונות

 החליטה והיא לשטויות, זמן אין לשושן אבל
סוף־שבוע. לבילוי לאילת לרדת

 דודו הבדרן גם לשם ירד במיקרה לגמרי
 הספיקו גם הם מראש זאת לתכנן ומבלי טופז,
 ובכלל לשחות וגם ולרקוד, בצוותא שם לאכול
חיים. לעשות

 הדוגמנית. של האקסים גם התעוררו במקביל
 פיתאום התחיל אפרון, מריק בעלה־לשעבר,

 והי־ הצעירה המלונאית בחברת בעיר להיראות
 ליבר־ אורי וגם קריבושה. ענת פה-מאוד

 פעמים נראה מלכת־היופי, של חבר שהיה נט,
 היא שנם קאופמן, ספיר של בחברתה אחדות

ודוגמנית־צמרת. מלכת־יופי
 וקשה לחיות קשה שפה שראתה שושן, אבל
 והטובים כולם, עם יצאו כבר כולם כי לאהוב,
 מזמן, היתה כבר היא ובצבא לטיס הולכים
 למיכללה ולהירשם ללוס־אנג׳לס לחזור החליטה

 ומיג־ כלכלה ללימודי ■ו־סי־אל־א״, היוקרתית,
התקבלה. ואף הל־עסקים,

 עוד היא הזה, בקצב תמשיך שאם דואגים הכל
לאחר־מכן. עוד מה יודע ומי לכנסת, לרוץ תרצה

הדמוגראפית הבעייה פיתרון
 מצליחה. אינטליגנטית, עשירה, אופנאית, היא להצלחה. סמל היא

 בה. מקנאות והנשים לה שורקים הגברים שלה, ההדורה במכונית־הספורט בדרכים, משייטת כשהיא
 לדבר ושואפת מיוסרת היא הכל למרות אך שלה. וטוב־הטעם מהפאר מתפעלים בדירתה המבקרים

לעולם. ילר להביא בלבד: אחד
ללדת. ממנה שמונע מה לא זה אך מפורסמת, אמנית עם נשוי ובעלה־לשעבר גרושה, אומנם היא

 לכאורה בלידת־מבחנה. ללדת יכולה שהיא לה הסבירו והרופאים גינקולוגיות, מבעיות סובלת היא
 עם לוהט רומאן מנהלת האופנאית כי לעניין. שיפריע מה לא זה שלה במיקרה אך בעיות, יוצר זה

 האופנאית. עם מנהל שהוא הרומאן על יודעת אינה ואשתו לשניים, ואב נשוי שהוא בסיר, קצין
יודע. העולם כל אבל

 אך — צורך עוד שאין יגידו שהרופאים עד למבחנה, מזרעו לתרום הסכים הזה הקצין־הג׳נטלמן
בגידולו. לעזור מוכן שהוא למרות שמו, את ישא לא שייוולד שהצאצא בתנאי

 הבעיות לפיתרון התורמים קציני־צבא שיש תבינו שיניה, בין כשכרסה האופנאית את תראו אם אז 1
״אחרי:״ של העיקרון פי על ישראל של הדמוגראפיות


