
חכמה אבר

עם ניקול
— של ניסיון

 בתוך לא שהיא. כמו הבחורה של תמונה שיג
בבר. ישבה שהיא כמו החולצה,
 האנשים כל עם קשרים לה שיש דליה,

 שבתל־ גילתה מצלמות, בארץ להם שיש
 וגם חמוד מאוד ,26 בן אחד בחור יש אביב
 עמיר, עופר לו שקוראים מוכשר, נורא
 שקוראים מה בבגדים, בחורות מצלם והוא

 כדי אצלו היתה זאת ניקול צלם־אופנה.
 שהוא לה אמר והוא צילומי־עירום, לעשות

 הציצים את לא התמונות, את — אותן יראה
לעורכי־עיתונים. —

 אבל שנים, 18 בת רק היא הזאת הבחורה
 היא יותר. מבוגרת אחת של ניסיון לה יש

 רוזנברג, פיטר לצלם והלכה אותו סידרה
 עמיר עופר והצלם זה, בשטח מומחה שהוא

 הקטנה בושות, לו עשתה ככה פרייאר. יצא
הזאת.

 החברה שילה, את מכירה שלי השפיונית
 הביתה, אליהם באה היא עופר. של האנגלית

הציצים. בעלת ניקול של התמונה את ולקחה

בלי ניקול
ממגרת אחת -

 משעמם. היה בתל״אביב. במסיבה הייתי
 את שאלתי הבר. ליד יושבת אותה ראיתי

לה. קוראים איר דליה שלי השפיונית
 העניין. את לי תברר שהיא אמרה דליה

של לי ואמרה דקות כמה כעבור חזרה היא
 והיא בן־שחר, ניקול קוראים הזאת ילדה

 מכסיקאני ממוצא אבא לה ושיש ,18 בת
 כמלצרית עבדה ושהיא צרפתי, ממוצא ואמא

 הצטלמה ושהיא בתל־אביב בבית־קפה
בעירום.

לה־ צריד לעבודה. יאללה לדליה אמרתי

 אם פ
פאטאר

 כמה פאטאל! פאם ממש אשה! איזו אח,
 הזאת. לב למירד! לה, יש ומחזרים מעריצים

 כאן שהה שבועיים לפני שרק זוכרים אתם
שבי אברג׳ל, אליאם איש־העסקים בארץ

 טוב לה ועשה מירה, של בחברתה הרבה לה
ד במיסעדת חגגה היא השבוע הנשמה? על  א
 אליה, בתה של יום־ההולדת מסיבת את דין

אורח־הכבוד? היה ומי אחת. שנה לה שמלאה
צפריר ושלמה לב מירה

הראשון ביזם־הנלדת שמפניה

פ שלמה הצייר הימים, משכבר ידידה צ
 שהוא מעשה־ידיו, ציור והביא שהפתיע ריר,
המיל גם אך הזה. האירוע עבור במיוחד הכין
 בקבוקי־ כמה שלח הוא הפתיע. אברג׳ל יונר

 לא שאני חושבת ואני פריניזן. חם שמפניה
 בקבוק כל עולה כמה לכם להסביר צריכה

כזה.
 שהם בני־המישפחה, היו הצייר מלבד

בדיהודה. ברחוב נפול־ מיסעדת בעלי
 טהור, ממשי אדומה בשימלה זהרה מירה

 של ממעצבי־העילית אחד של עיצובו פרי
 המישפחתי באירוע שהיו הילדים, ישראל.

 שמצידו שלמה, הדוד בשם אליו פנו הזה,
 הילדה, עם הערב כל במשך לשחק התנדב

 הבייבי־סיטר של בידיו שמחה מאוד שנראתה
הזה. החסון
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