
 כל־כך אנשים למה מבינה לא אני לפעמים
אינטלי בחורה למשל, כמו, להתחתן, ממהרים

, יעל כמו גנטית תוכנית־הטלוויזיה מנחת ת תרבות״ם אנשים

ברגליים
 הלאומית מהליגה וחתיך מפורסם כדורגלן

 מהמוכרת וביקש אביזרי־מץ, של לחנות נכנס
לו. נחוץ שהיה מיני, תכשיר־השהייה לו שתמכור

 לא כי נרגשת, קצת היתה הצעירה הבחורה
 ביד ומפורסם. גברי כזה לקוח לה מזדמן יום בכל

 המבוקש. התכשיר אחר בחיפושיה גיששה, רועדת
 את מצאה היא חיפושים, של אחרות דקות אחרי

 לכדורגלן אותה ונתנה אותה ארזה המישחה,
הנכסף. המוצר עבור כספו במיטב ששילם הצעיר,
 וביקש וכועס, נזעם חזר הוא יום כעבור אך
 הנדרשת המישחה לטענתו, בעל־הבית. עם לדבר

האיצה. היא להשהות תחת הפוכה. תוצאה השיגה
 ואז המוצר, את לראות ביקש העסק בעל
 מכרה התרגשות, מרוב שהמוכרת, לו התחוור
הלא־נכון. המוצר את בטעות

 עוזי השביעי. בחודש כשהיא במסיבות ומבלה אחרים שקלים בן הוא הכספי הנזק אמנם
 של ואחיינו פרם גיגי הקבלן של בנו סרס, י לגבר, נגרם נזק איזה לעצמכם תארו אבל בלבד,
חברתו עם התחתן פרם, שימעון שר־החוץ } ביניהן! שיש ומה ברגליו גאוותו שכל

מיטלפונקט הילל עם ק יעל

 רותי, אחותו ילדם. הולדת לפני שבועיים
 אז בשמירת־הריון. נמצאת בישראל, המתגוררת

 למה אבל מכובד, לפרופסור נשואה באמת רותי
 ילד לגדל רע מה להתחתן? צריך היה עוזי אחיה

נישואין? בלי
חוקי־הדת, ואת הרבנות את היום כל מקללים

 לפי מתיישרים אתם אישית לכם נוגע כשזה אך
שונים. להיות לא כדי הקוו,
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טלפאת ילד
טרסיקאים

 יהודה בין הרומאן על שמעתם בוודאי
 את שפשטה 1פפק חברת של הבעלים סלקוביץ,

 מבעלה בנפרד החיה ספן, הלי והיחצנית הרגל,
 למה שיש הרומאן לעומת כלום זה ספן. אלון

ממנו. בנפרד החיה אשתו,
 בשם רופא חבר, יש באופנה, העוסקת לדנה,
 מלכת־ של חבר שנים הרבה לפני שהיה יפרח,

 ואם רופאה. בעצמה שהיא שריר, לימור היופי
 היה ספן, הלי של בעלה לאלון, אז מספיק, לא זה

 בשם וביישנית חטובה בחורה עם ממושך רומאן
 בשיווק. והעוסקת בתל־אביב המתגוררת מירי,

 ואף במקביל, כמעט התנהלו האלה הרומאנים וכל
 המאהב/ת של קיומה או קיומו על ידע לא אחד
 באנשים ומדובר מאחר אבל זוגו. בן/בת של

 בפוליטיקאים, או באנשי־ציבור ולא תרבותיים,
 לסוף עד להסתדר וימשיכו הסתדרו העניינים אז

הטוב.

 לי מספרים באיזור־הדרום שלי השפיונים
 משגעים הפראי, הנוף בתוספת האילתי, שהחום

 בחברת חיים לעשות היורדות לנשים השכל את
בני־זוגן. או בעליהן

 שחקו־ את ראו הם נלסון רפי של בכפר
רונית וחברתו־לחיים אוחנה אלי הכדורגל

הטרף. את לו הביאה לא שהיא אלא
 כדי שמן־שיזוף, גופו על מרחה היא פעם מדי

 לו שיש לחשוב אפשר יישרף. לא וחלילה שחס
בלגי. עור

 את שלי השפיונית ראתה אחרת ברצועת־החוף
שגב, נתי הטרייה ואשתו מסורי איתן הזמר

נתי ואשתו מסורי איתן
צעירים אוהבים של בפוזה

 חוף־הים. על משתזפים כשהם בן־בסט,
 בפוזה לצידו ישבה תכולת־העיניים הדוגמנית

 יש אם עיניה בזוויות ובדקה שומרת־ראש, של
 בספארי, כמו ממש בשטח, אחרות חתיכות

האריה, בשביל העבודה כל את עושה כשהלביאה

שהמ תיכוניסטים כזוג מאוהבים נראים כשהם
 הבעל השמיע דקות כמה כל האהבה. את ציאו

 מנגינה, הוסיף אף ולחלקן מילות־אהבה, המאוהב
 להרתיח היה שאפשר טוענים בסביבה שהיו ומי
עליה. הרעיף שהוא בחום מים

 ,[נער בחודש
התוף החמישי

 בחיים, רחוק להגיע אפשר שלו כמו שם עם
- הראשון. בחציו משתמשים אם בעיקר

בן־גסט ורונית אוחנה אלי
שומרת־ראש של בפוזה

 לכם לספר רק יכולה אני השלישי הזוג על
 היא ידוע. למיליונר הנשואה באשה שמדובר
 הוא שגם ידוע, מוסיקאי עם רומאן מנהלת

 חייבה שהו שבו שהנהלת־המלון טוענים נשוי.
 הזוגית המיטה של התיקון בהוצאות אותם

 שלא רק סכום, כל לשלם מוכנים ושהם שבחדרם,
 באילת החום את מאשימים הם גם עניין. מזה יהיה
להם. שקרה במה

 התל־ האורחים על השפיע שהכי מה אבל
 היה לא זה, לסוף־שבוע לאילת שירדו אביביים,

 בכוחות שניחן ,8 בן קטן ילד אלא הנוראי, החום
 מבתי־ באחד שהופיע יוצאי־דופן, טלפאתיים

 ואמה לקהל פנה הוא לבימה, עלה כשהוא המלון.
 ולהגיד שלכם המחשבות את לקלוט מסוגל אני

 מעטות דקות תוך במי. בוגד מי הזוגות, לכם,
האולם. את בבהלה האורחים מרבית עזבו

 נתי ואשתו מסורי איתן הזמר היו הנשארים בין
שגב.

 של בנו ,25ה־ בן קנצופולסקי, אמור זהון
טופסי. הוותיק המציל

 במשך היה אהבה, בצרפתית שפירושו אמור,
 ויגלר, רונית הדוגמנית של בן־זוגה שנים

 הם המקומי. לנוף שייכים לא מאוד נראו והשניים
 בנוסח בציבעוניות לבושים שזופים, בהירי־שיער,

קליפורניה. של נערי־החוף
 הספיקה אף וחנית מאז, התבגרו שניהם

 עם חיה היא וכעת מצה׳׳ל, ולהשתחרר להינשא
 מטכסאס. פורר סטיב בשם אמריקאי בחור
 של בחברתה הפעם אך לגלוש, ממשיך אמור

 עתירי־נכסים, יהלומנים של בתם מולד, רונית
 פתוחה. במכונית־ספורט דוהרת לראותה שניתן

 ויפה עשיר צעיר, כזוג כבר נראים השניים
בוורלי־הילס. מפרברי

 הזוגות שני את להצמיד הוא כעת שנותר מה
 אנוריקו לסרט השני החלק את ולצלם ביחד

 הזאת הרביעיה את כשרואים לי, האמינו גרפיטי.
מכאן. שהם מאמינים לא ביחד

הנצופולסהי ואמור מולד רונית
זונות זונות.


