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הגליון בתוך
4 שורשית חוויה — יקר קורא

4 השלישית הפצצה — מיבתבים
5 לחתולים כלבים בין — ציד

6 לחד? נעלם לאן — תשקיף
6 בימין מכה האמבה תיסמונת — ימין

8 משם שרואים דברים — אינתיפאדה
10 אש של שנה — במדינה

10 בלתי־נלאה פעיל של דיוקנו — שמאל
12 חבחת? עולה כמה — קריבושי דויד

15 פרסי שוק — הנדון
16 לחנונ1 לבכות לירות, — אנשים
18 כאן עוד כהנא — כיכרות

20 בלתי־הפיך מיסטר — אישי יומן
22 למוזרק מזריק בין — מישפט

 23 רביב יאיר הראל, אהרון אוריין, אמיר — אומרים הם מה
24 במישטרה פאי1פ — קולנוע

25 בנרב מטמון — כלתי־פתיר
26 חוססססת מסיבה — ישראל לילות

28 סמל? נועם נעלם לאן — שאלה
30 שפיל פורום — חדש דף

33 בשניים לנגן — לרותי מיכתבים
34 - תשבצופן
34 בלול מיליונרית — תמרורים
35 שלו המכונית של האישי המזל — הורוסקופ

37 ובלעדית שחורה — זה וגם זה
38 בודד ברקן — המרחלת רחל

40 מתמונת? את למה לא, אומרת כשאת — אונם
את לו תחכו בר־יוסף: מירד — אחרת דיעד!

 משמאל נטניו: ענת • קיץ זבלע׳ נדיש: טד • האוזן
 • מיספרים עלינו עושים דרורי: יהודה • לשמאל
 יוצא ליפשיץ: מאיר • הזה התור כל ליפוביץ: צביקה
 דניאלה • חרדל אופירה: של החברים • מהכלל
• נחטף לחופש הורוביץ: מרדכי • חתר איזון אשכנזי:

44 מדבר לוריא: רענן • שטן פסוקי דן: אורי
49 הזהב כיפת - בע״מ תיקשורת

; 50 הקרשים על — ערוצים שני
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