
 בתנועות ערב בשימלת אלבין(מימין) גליהמלא לבוש
השנה נערת ג׳ונסון, כשלין מיזרחי, ריקוד

 את מיישר 63ה־ בן יונה מצ בוב ה״פנטהאוז", של הבעלים ביניהן
 לפירסום שזכה הופמקלר, אורי המאייר גם נילוו מציונה אל עניבתו.

חנוך. לשעבר הישראלי הצלם גם עובד בירחון כקריקטוריסט. עולמי

השבוע את עשו
 ולילות ימים שלושה במשך

 של בביקורו התיקשורת עסקה
 לאור המוציא גוצ׳יונה, גוב

והיר פנטהאוז ירחון־הערווה של
 'האמריקאי בדיוני. למדע אומני חון
 לעם עשו ג׳ונסון לין ואשתו הזה

השבוע. את ישראל
 של־ לפתע גילו המדינה אזרחי

 העובדה מלבד שדיים. יש אשה
 גילו גם הזאת המסעירה הביולוגיה

 במגא־ שדיים לראות שאפשר לנו
 של פנטהאנז־מוניטיו החדש זין

נר גילה שלמרות אלבין, גליה
הפנט מנערת טוב פחות לא אתה
נמ שלה שמנת־המישכל האוז,
 להיקף־ הפוך ביחס כנראה, צאת,
שלה. החזה

ב נערכה בערב השלישי ביום
 הרביעי ביום מסיבות. שרשרת עיר

למ והאורחים הירחון אנשי הוזמנו
 אך חדש, בדיסקוטק גדולה סיבה

יש עם אבל לשם. הגיעו לא הם
המיליונר את ודרש ויתר לא ראל

 אותם וקיבל שלו השדיים ונערת
גליל בקיבוץ השמיים כיפת תחת

בני אנחנו, הספקנו לבין בין ים.
דוגחרק׳ רבוש

מנית
 בתילבושת נצר זיוה ״מטקס",
ואופנתית. סכסית חושפנית

ובתה המרנה

,העם ובת האצילה י ״ ״ - , ״ ״ ״ י ״7״ ,
 קריסטל המכונה רקוביצקי, בלומה האופנאית בחברת מאל),

פלבאי. חיפאי גבר עם בחיפה מתגוררת הברונית החיפאית.

 מלכת־היופי שהיתה מי ליס, שרה
ל ונישאה שנה, 21 לפגי ישראל של

קלאודיה. ,19ה־ בת בתה עם לחופשה באה ליס, ביל מיליונר
 שלבוב לגלות הקרתנים, ישראל

 נדיר אוסף־תמונות יש גוצ׳יונה
בינלאומית, ברמה איל־הון ושהוא
 שהוא גילו לצידו עמדו שגם ואלה
פירסו־ כמו ונראה להפליא, שמור

 הנעורים לשימור אמריקאית מת
 איך להאמין קשה פלוס. 60 לבני
עור־הפנים. על שומר הכסף

אל שגליה להגיד באמת אפשר
 ובמסיבה בגדול, אותה שיחקה בין

 ניסתה גם היא בגליל־ים הגדולה
רוק איך לנערת־השדיים להדגים

 תרצה אולי זו אם ריקודי־בטן דים
רקדנית־ השמי. במרחב להשתלב

 מלין ביקשה גולדמן דבי הבטן
 להצטרף הפנטהאוז, נערת ג׳ונסון,

 אך היססה ג׳ונסון לבימה. אליה
 לבימה ועלתה התרצתה מכן לאחר

כישוריה. את להפגין
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