
סמים
 פנתה ..אל־סם

 מישהו למישטרה.
 אותה הקדים
 ..העול□ בהתרמה.

 אותו: מצא הזה
 לשעבר, נרקומן

 אהבה המבטיח
 ומאסאדים

)12 (עמוד

דה־לוקס

 סירבה מוסקווה
 אשרה. לו להעניק

 סבור נודלמן יולי ג□
 שהעולה שכדאי
 * קצת. •נוח דה־לוקס

)5 (עמוד

 באים בהתח״ה
 רוצי□ והולכים.

 גנרי את לאגוף
 מה יש לגנד■ מימין.

 אליקים לפחד:
 לשי□ רוצה העצני

 בכיס אותו
)8 (עמוד

 מרוויחה כמה
 עיניים, רופאת

 החולים את המזמינה
 ושוב שוב שלה

 כמו משהו לבדיקה?
 לשנה. מיליון

)52 (עמוד

 ישראלי, את• תמונה: בבית־המישפט. מהומה עוררו האלפרונים נשות
 לצעוק שתוכל כדי לחברתה, הפה את סותמת האלפרונים, של אחות□

לנשים? להרביץ צריב•□ השוטרים היו האם בעצמה.
)54 (עמוד

הגליון בתוך
4 הרע לשון סיבתן — יקר קורא

4 מיס לשתות אפשר — מיכתבים
5 דה־לוקס עולה — שצ׳רנסקי נתן

6 לשריד ריסון־עשן — תשקיף
6 שותק א1ה מחע — שרון אריאל

8 ריעען — התחייה
10 מן את הבת1א — במדינה

10 עולמי שלום — סכנה
12 בדלת 0\/5ה־ףו — התרמות

 14 ח״ה? את לקצר החליט מי — ברקוביץ שרה
17 2 אלטלינה — הנדון

18 לינץ• אוריאל — המחוקק
20 בן־מלך ולא נסיך לא אני — מרידוד דן

25 פולין אבדה לא שד — אישי יומן
26 בשמאלץ ריפז׳ — קולנוע
28 סל שכירי — ישראל לילות

30 תשבץ

30 הפצצה אבי — תמרורים
31 זהכלכלה הקשת — הורוסקופ

32 נשים — חדש דף
לחסן. דני יעקב, רי1א נוח־ון, אור׳ — אומרים הם מה

34 שריף נועם דנקנר, אסנזן אברמוביץ. אמנון
36 משלם ראט — אנשים

39 א״? טיפוס אתה האם — סרטן
40 דמי־חנוכה במקום — וגם זה

43 היטלר בנלל הכל — פוליצר
44 ציצים עם עיתון — המרחלת רחל

 ׳הזרה • יעקב אזר׳ • דן רי1א — אחרת דיעה
 • אשכנזי דניאלה • קהת סיני • דרורי
 ליפשיץ • בליטנטל עליס • ריא1ל רענן

46 איפירה של והחברים
50 סרטים לא חבים, — לבנון יעוד

52 היהל לא 1א היה — עין מיקרה
54 ב׳ פרק אלפחן, — נשים מכים שוטרים
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