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 חכמים זוהרים, יפים, הי!טן. המסך את כובשים הם בערב שני יום בכל
אל תמיד סידרת-הטלוויזיה, גיבורי לוט־אנג׳לס, פרקליטי ומוכשרים.

 עורכי־הדין בלב קינאה ומעוררים למשעי מפורקים תמיד גנטיים,
הישראליים.

 לחפש כדי הישראליים, עורכי־הדיו בין מקיף חיפוש ערך העולס״הזה
 ומצא תי״איי(תל-אביב), פרקליטי בין אל־איי פרקליטי של כפיליהם את

אחדים.
 בירושלים. דווקא נמצאה ואן־אואן, גרייס הפידרה, של היפהפיה

 החדשה, פרקליטת־המדינה את החטובה הבלונדית מזכירה לרבים
 גדולות עיגיים חלק, בלונדי שיער לשתיים בייניש. דורית עודכת־הדין

 שמכיר מי כי אם ואלגנטית, קרירה חזות בעלות שתיהן חטובה. וגיזרה
וחביבה. נעימה דווקא היא כי טוען פרקליטת״המדינה את

 באופן מזכיר ליילנד, מיפטר אל-איי, פרקליטי מבין הבכיר השותף
 לשניים שדר. אהרון עורך־הדין תל־אביב, מחוז פרקליט את מפתיע
גבוה. וקו״מצח מישקפיים ורצינות, חשיבות ארשת
 כפיל יש המתפשטת, מקרחתו בפידרה הפובל ברקמן, לדאגלפ גם
 אותה בעלת קרחת לשניים שדה. יופי עורך־הדין בתל־אביב: זהה ממש

 על־כך שדה עודך־הדין נשאל כאשר חם. וחיוך חומות עיניים הצורה,
 כוכב־ לבין שבינו הרב הדיטיון על לו העירו כבר רבים אנשים כי השיב

הטלוויזיה.
 המנהל הביישני החיוך בעל היהודי עורך־הדין מרקוביץ, לפטוארט

 גם יש גבוהת־הקומה, קלפי אן עורכת־הדין עם פרשת-אהבים בפידרה
 יהודה עורך־הדין זהו מאוד. עד אותו המזכיר בתל״אביב, כפיל כן

 .,לא קבוע. וחיוך פוחף חוש־הומור מקורזל, אפור שיער בעל ויינשטיין,
 נשאל כאשר ויינשטיין, אמר הפידרה," את אחת פעם אפילו עדיין ראיתי
 מיקצועית הפבה לעשות ישמח דווקא כי אמר הוא הזה. העולם על״ידי
כוכב־טלוויזיה. ולהיות
 הפידרה, של החתיך בקר, לארני ישראלי מקביל למצוא קשה די היה
 כשקצה היטב, לבוש תמיד אבל יהיר, לעיתים שחצן, לעיתים שהוא

 הוא הזה העולם על-ידי שנמצא ביותר הקרוב מכיפו. מציץ מיטפחת
 תמיד מתלבש חלק, בלונדי שיער בעל הוא גם גניהר, אוריאל עורך־הדין

 ומרבה פופים על לרכב אוהב הוא מכיפו. מציץ וקצה־מיטפחת בהידור
חטובות. לנשים לחייך

כך. על להודיע מתבקשים נוטפים כפילים המזהים קוראים

ואן־אואן גרייס
ואלגנטית קרירה

פרקליטי

ליילנד מיסטר

בדקמן דאגלם
חם וחיוך חומות עיניים

שדר אהרון
גבוה וקרסצח מישקפיים

בייניש דורית
וחביבה נעימה דווקא

שדה יוסי
הצורה אותה בעלת קרחת
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מרקוביץ סטוארט
ומקורזל אפור שיער

גניהר אוריאל ויינשטיץ יהודה
חטובות ונשים סוסים מציצה מיטפחחסזחף םור1ח!ש־ה
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