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מוסיקליים כסאות
הקונים. של בטעמם השינוי מאשר מהירים יותר הרבה שהם אלא שינויים, תמיד יש בעולם־האופנה גבינה

ומוסיהה
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 דגן, אורנה בשם ליפה באחרונה צמוד בגרי־הים, מיפעל מבעלי אימברג, סילביאן למשל,
לימון. אסקימו מסרטי באחד פעם ששיחקה

 מריולן. ההולנדית בדוגמנית כיום מאוהב בריר, שרון של הלשעבר רפאלי, עופר הדוגמן
 בוגר יניב, ארז בשם לחתיר צמודה פריזן, ציפי והמצליחה, הצעירה מעצבת־האופנה ואילו

תל־אביב. באוניברסיטת תיאטרון כיום הלומד ויננ״ט,
מנקניקי אם, מומי עם קבוע יוצאת רביץ, קובי של בית־האופנה את המנהלת בוטבול, אני

אס.
 בכיסאות משחקים החבריה הגלגל. יתהפך הבא שבשבוע ויתכן מעודכנת, הרשימה לעכשיו נכון

ביניהם. להתחלף יכולים והזוגות מוסיקליים, ב יש ש־מוסיקה בתל־אבי ד אי מוכ מאו
 גם והוא לוי, שס״טוב לו שקוראים שר,

ת בשם אשה לו היתה פופולרי. בחור נ פ  וכמה קצוץ, כששיערה ההולכת ידיו׳ צ
מלפנים. ארוכות קווצות־שיער

חד כמו שנראה תמיר, דני בשם בחור עם נסעה היא רב לא זמן לפני  מהחיפושיות א
פה תקו  לא קפריסין, לאי שלהם, הטובה ב

ת כדי  יוונית גבינה לאכול כדי ולא שם, לבלו
קה ולשמוע סי  כדי פשוט אלא יוונית, מו

תן. ח ת ה ל
 להתחתן רע לא בכלל רעיון שזה לי נראה

ח זה שם.  בארץ, דרך״היסורים על עדיף לבט
ם ה א ת תק עם להתחתן יכול לא א מהרב פ

נות.

דגן אורנה
מאוד צמודה

 אצל קורה מה מתעניינת אני חודשים כמה כל
 אימפריית- של היורשים אחד שטראום, עדי

הסימפא הבחור ני שטראוס. והגבינות הגלידות
 נחבא מאוד מיקי, לאביו מאוד הדומה הזה, טי
שלו. והיופי הייחוס למרות הכלים, אל

 עם קצרצר רומאן לו היה חודשים כמה לפני אז
 קורה מה שמעתי לא ומאז רון, ליאת הדוגמנית

הרומאנטי. בתחום איתו
ושהד צעירה, חברה יש שלעדי לי סיפרו והנה

 לבחורה שגם הוא הזה בקשר ביותר המיוחד בר
 בן־יהו־ הוא מישפחתה ושם עדי, קוראים הזאת
 צמודים מאוד ביחד, שבועות כמה כבר ושהם דד!,

ואוהבים.
 את לא״מכבר שסיימה שעדי, גם לי נודע אבל
 לחדל, הקרובים בימים נוסעת הצבאי, שרותה

 שטראוס, עדי את גם נפסיד חודשים כמה ותוך
לימודים. למטרות הוא, אף הנוסע

 אני האלה, הצעירים את מכירה שאני כמה
חודשים. כמה תוך לכאן יחזרו שהם בטוחה

מריולן וחברתו רפאלי עופר
— מהירים שינויים

 אשת־החברה זוהי מזה. מכפול יותר וגם העשרה,
 תפקידים בהרבה המכהנת תאומים, אדית

 ידידי דת1אג כיושבת־ראש השאר בין ציבוריים,
התפזצות. בית

 לפני בוגרים. ובת בן יש הזאת תאומים לגברת
הראשון, מבעלה התאלמנה .היא שנים הרבה

 לה ויש מאוד, אמידה גם והיא מאוד, נאה היא
בגיל לא היא לדעת: ותתפלאו מחזרים, הרבה

אימברג סילביאן
הקהל בטעם

מינים
 את באחרונה מסתירה לא נסים, או

 ספק ללא שהיא העיתונאית, העדפותיה.
 בדרך לפחות ולא-שיגרתי, מיוחד טיפוס

 שלה, העיתונאי והכישרון ההתבטאות
 לגל המשתייכת מוכשרת, בזמרת מאוהבת

כאסח. קוראים שהחבריה מה החדש,
 להן ואם ביחד, מאושרות נראות השתיים

שנלין. אנחנו טי אז - טוב
ת ר מ  מאוד וגם מפורסמת יותר אחרת, ז
 שניו את האוהבתומצליחה, מוכשרת
 אחרי באחרונה מחזרת באחד, הממים
 הזמרת,! תימני. ממוצא צעירה יפהפיה
 נראית בנות-מינה, בקרב בכיבושיה הידועה
 ונראה שלה, החדש מהקשר ביותר נלהבת

כותבת. שהיא שירים בכמה יתבטא גם שזה
 שמאוד אחת עיתונאית יש לעומתן

 מכך והסובלת החזק, המין בני את אוהבת
על, גט. לה לתת מסרב שבעלה  שהוא הב

 לה עושה העיתונים, באחד מוכר עיתונאי
 אחר עוקבת אני לי, והאמינו המוות, את

 הזאת הנחמדה העיתונאית של מאבקיה
 בעלה, את מכירה גם ואני שנים, כמה כבר

 מה להבין לי קשה ופשוט טוב, פחות אמנם
 לאל אולי כזה. קשה טיפוס עם עשתה היא

לי. לא פיתרונים.
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תאומים אדית
חדש חבר

 נישאה היא מותו לאחר דולגין. יעקב הקבלן
 כימיקלים מנכ׳׳ל שהיה מי תאומים, לאליהו
 שמונה לפני התאלמנה היא שממנו לישראל.

שנים.
 התמסרה הזאת והחריפה הנמרצת האשה

 את הכירה היא שנתיים ולפני לפעילות-ציבורית,
 נמשך שנתיים השטן. משה איש־העסקים

 נפררו, הם חורש לפני השניים. בין הסיפור
 עורר־הריו זהו חדש. חבר יש תאומים ולגברת
 סטרכילביץ. משה
!30 גיל אחרי חיים שאין עכשיו תגידו נו,

שטראום(משמאל) עדי
לחדל נסישת


