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מאנדי ידידתה של בדיסקוטק להתחרות ־ דיסקוטק כאן לנהל

ה אחד, דבר רק חסר היה עכשיו
בעצמה. קילר כריסטין כלומר: כלה.

באמצ שפנו, אומרים השותפים
 צבי היהודי הלונדוני עורן־־הדין עות

 לה הציעו קילר, לכריסטין ברט,
ו שתבוא כדי לירות תשעת־אלפים

המתוכנן. מועדון־הלילה את תנהל

 הדמות שתהיה לפחות או
כ ו״בעלת־המקום״ הייצוגית

היא שמאנדי כפי — ביכול
בנזאנדי׳ס.

ש ידעה לא כריטטין אבל
חשו נורא ארץ היא ישראל

 בתל־ ושדיסקוטק עכשיו, בה
 יותר עוד דבר זה אביב

 חשוב.
סירבה. היא

 רבה במבוכה הביא הדבר
יש זה. לעסק השותפים את

בלונדון קילד בריסטין הצטלמה כך

::

בתל־אניב^״;^'״
 פרופיו־ בשערוריית שהתפרסמה לאחר מייד
להפלתו. שגרסה הבריטי, שר־ההגנה מו,

 היתר. בעסק ההשקעה מן שחלק הטוענים,
 של מועדונה באמת זה שיהיה בכך, מותנית

ל יכול זה ורק ״מאחר קילר, כריסטין
 ה־ אחד שאמר כפי במאנדי׳ס״, התחרות

.משקיעים
 וצבי מכתב. ועוד מיברק עוד רץ כך על
 לירות אלפים שלושת לכריסטין הציע ברט
 פה תשהה חשבונם, על ארצה, שתטוס כדי

 הגושפנקה את ותתן — חודש עד שבועיים
החדש. החלוצי למיפעל שלה

★ ★ ★
ועמוק דחוף צורף

 למדי. מסובך כבר המצב היה זה שלב ך*
 תנופת־בנייתו. במלוא נימצא המועדון ^

 של במישטח מוקמים מיפלסים שלושה
 ריצפת מתקינים מרובעים. מטרים מאתיים
ש למה בדומה מלמטה, אורות עם זכוכית,

 זכרונו אדריה, במועדון־הלילה קיים היה
לברכה.
 מכדי מדי יותר גדול כבר היה העסק

עליו. לח־תר
 ריים־דייווים־שאולי מאנדי שגם מסתבר

 שאם העובדה את כולל הפרינציפ. את תפסה
מלקו חלק אולי יעבור קלאב, כריסטין יוקם

 מימים- יריבתה־חברתה של לבאר חותיה
ימימה.

 והרגישה בהיר, אחד בוקר מאנדי, קמה אז
ב ערפילי־נובמבר את עמוק לנשום צורך

חבר של לבה אל לדבר כדי אולי לונדון.
לשעבר. תה

★ ★ ★
והתלהבות פחד

שאולי, רפי גם כך על שנשאל
 הכל. את הכחיש הוא מאנדי, של בעלה ^

טוטאלי. באופן
 בגדים לקנות כדי פשוט נסעד, ״מאנדי

 ״זה רפי. אומר שלה,״ המלתחה את ולחדש
הכל.

 מאז כריסטין, עם מדברת לא בכלל ״היא
הפרשה*.

אישי, באופן ואני, קשר. שום ביניהן ״אין
תבוא. שכריסטין מאמין לא

 מסוגלת לא שהיא יודע אותה שמכיר ״מי
 מוכרחה היא אחד. במקום לשבת בכלל

בשבי מדי קטנה תהיה וישראל להסתובב,
לה.״

 תחליט זה ״על זיו: ומאיר לאלו מגיבים
 בחודש כשתבוא, — עצמה קילר כריסטין

הבא.״
ל מוכן, צריך, אם רווק. עדיין ״ואני

מו למאנדי,״ עשה שאולי שרפי מה עשות
 איתה. להתחתן מוכן ״אני זיו. מאיר סיף
ישי״ מה

 והתלהבותו מאנדי של פחדה למדות אבל
 שכריסטין בטוח לא בכלל עדיין — מאיר של

 סרט בהסרטת כרגע, עסוקה, היא תגיע:
 גדול סכום לא בכלל זה דולאר ואלף חדש,

 עסוקה גם שהיא ואומרים בשבילה. כל־כן,
האנגלי. המהנדס מבעלה, בלהתגרש

 פירממה בריטניה עתונות מדוייק: לא *
ה של משותפים תצלומים הפרשה לאחר

שתיים.
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