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 לגרמניה נסע הוא זאת למרות עשירים. למשפחת בן בלונדיני, רזה, הוא
 לעצמי לפתוח כבר כשחשב הצליח. באמת הוא לאט ולאט כסף. לעשות דווקא

 שאינו במיקצוע העוסקת מישראל שלו ידידה אחד יום אליו הגיעה משלו, עסק
זונה. פשוט היא דיוק, ליתר ביותר. מכובד

 לשלוח החליט שהוא עד בעסקיו, לו הפריעה מנוח, לו נתנה לא הידידה
 שט לעבוד והתחילה הסכימה, לא היא אבל ידידיו. בעזרת לארץ חזרה אותה

בגרמניה. לזה קוראים ככה הבארים. באחד כמארחת
 בפרהסיה הזו הידידה את אחד ישראלי כינה ויכוח, איזה בלהט אחד, ויום

 המחולל. כבודה את שינקום שלה הידיד את הזעיקה נעלבה, הידידה זונה. בשם
 הידיד כאשר שהסתיימו קולניות, צעקות של לזירה הפך והבאר הגיע, הידיד

 לבית הועבר הנדקר נשמתו. צאת עד כמעט המשמיץ את ודקר סכין, שלף
 בנסיון מואשם להיות ועומד בבית־הסוהר, עכשיו יושב והצמד־חמד חולים,
מעולמנו. אבירות שפסה אומרים ועוד לרצח.

מחת אהבנת אין
ופוקר שמחות

 ■אומרת, זאת — בישראל הגבוהה החברה
 — יש? אחרת גבוהה חברה איזה העשירים.

 במועדון השבוע בסופי לנוח לעצמה סיגלה
 מייק הוא האלו מהנחים אחד הים־התינון.

 הוא בנופש, שאינו ׳שבימים סטולוביצקי,
 ממשלתי במוסד יחסי־ציבור כאיש משמש
נכבד.
 ונפל — לנוח מייק כן אם נסע אחד יום
ה פרנסואז, של בקסמיה נלכד הוא בפח:

 התיכון. הים מועדון של הראשית דיילת
 בקלות, בפח נופל תמיד שמייק מכיוון אבל

 ובייחוד נזזזו״ל, אורחות של בפח ביחוד
 שזוהי שלו החבר׳ה כל חשבו יפות. כשהן

בשרשרת. אהבים פרשת עוד
 שהם כמה אוי, טעו. הם שהפעם אלא

 ופרנ־ מייק נראו ימים כחודש במשד טעו:
 מו־ פוציניו עושים כשהם העיר בכל סואז
 השתכנעו החברים שאפילו עד לזו, זה ציניו
 יקום שהנה בטוחים נהיו הם זה. שזהו

וקידו חופה עם בישראל, חדש בית בקרוב
 עצות לזוג לתת והתחילו זה, וכל שין

מת לבקש מה החתונה, את לערוך איפה
 לעשות איך לילדים, לתת שמות איזה נות,

וכדומה. בכלל, אותם
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 הדרמה: התחוללה — האושר בשיא ואז,
 להתייצב שעליה מברק קיבלה פרנסואז

 התיכון הים מועדון במשרדי שעות 24 תון
 לאגאדיר שעות 48 תוך ולצאת בפאריז,

 תמיד קודמת כידוע, ועבודה שבמארוקו.
 ומייק לדרך, יצאה פרנסואז אז חתונה.י

לחכות. חיל
לחזור. הבטיחה הי־א מבינים, תם

בטבריה
 מכונית, לו ויש צעיר, הוא לרנר דני

 ויפה. צעירה אשה גם חשוב, שיותר ומה
אפילו אלא ויפה, צעירה סתם ולא

דוידוביץ. בלהה
 המכוניות בעלי הצעירים כל כמו אז

 לג* שנוהגים !היפות הצעירות והנשים
 נוהג. דני גם לטבריה, שישי בימי סוע

 בערב, פוקר קצת משחק הוא ובטבריה
בש סקי, קצת ולמחרת הנשמה, בשביל

 בין זמן קצת נשאר עוד ואם הגוף, ביל
משהו. עוד לבין,

 ובלהה, דני הגיעו האחרון שישי ביום
 הערב באמצע והנה, לטבריה. כמינהגם,
 ש״טיי־ בלהה פתאום מזדעקת והפוקר,

 דני, אמר נעלם, נעלם. שלה, הכלב גר״,
 להתרכז קשה אותו. לחפש שתלך אז

לך. מפריעים רגע כשכל בפוקר
 החוצה יצאה נאמנה, כאשה בלהה,
 ולא דני, שמע אז1 — הנמר בעיקבות

 אימים, כל־כן זעקת-אימים. הוא, רק
 לתוך וזינק הקלפים, את נטש שהוא

 בא יגור אשר את ואכן, האפל. הלילה
 באמצע מעולפת שכבה אשת״חיקו :לו

 ״טייגר״. — ממנה רחוק ולא הכביש,
לגמרי. מת. מעולף. לא

 ולפדורי״הר- לרופאים נזקקה בלחה
העדינה שרוחה עד יומיים, במשך געה

ס העיתונאי מו ן ע נ  לפעמים אוהב קי
 מהז אבל נורא. לא קורה, קצת. לשתות

משת גם הוא כאלו, בהזדמנויות לפעמים,
 מישהי, על כוס זרק הוא פעם קצת: טה

 מישהי על — סנדל זרק הוא אחרת פעם
אחת. אותה על לא אחרת,

 — מכות לחטוף עמד סתם הוא הפעם
 היה: כך שהיה ומעשה האחרון. ברגע וניצל
 טוטו■ כשכלבו עיר, של ברחובה קינן הלך

 הדבר לצידו. נפש, אהבת אוהב הוא אותו
נפ חשקה ולפתע כוסיות, כמה לאחר היה
 למוניתו כן אם נכנס במונית. לנסוע שו
 מכיר לא בתל־אביב ומי — פיקסלה של
 הזכות את לכלב ונתן — פיקסלה את

הנהג. ליד לשבת
ב מטיבעו. ועליז שמח יצור הוא מוטו

 לא הוא פיקסלה. על זינק עליזותו, רוב
 כלבים, במיוחד אוהב לא שפיקסלה ידע

 נוהג. כשהוא עליו שקופצים כאלו ובייחוד
 ממנו שיסיר מקינן פיקסלה כן אם ביקש

 והשיב מהחוצפה, נפגע קינן הכלב. את
 להיות יכול חביבי, הזה, *הכלב נעלב:

 יותר הוא המוניות. נהגי אירגון יושב־ראש
ביחד.׳־ המוניות נהגי מכל חכם

 נרגעה לא היא אליה. שגת והנסערת
 חדש. כלג לה קנה שדני עד סופית

 סופית, יותר עוד להירגע כדי והשבוע,
המל את לחדש ללונדון נוסעת היא

שלה. תחה
 יצא עוד דני סוד, יודעי אומרים ובזה,
בזול. מהעסק

 לפרק כבר והתכונן בחזרה, נעלב פיקסלה
 קינן, של ידידיו נחפזו אז אבל קינן. את

 ברגע וחילצוהו בדיזנגוף בשפע הנמצאים
האחרון.

 מתנדנד שקינן פעם כל כמו וההפי־אנד,
 אותו הביא הנאמן טוטו רגליו: על קצת

 לבלות ממשיכים ושניהם הביתה, בשלום
ימימה. כבימים בנעימים

טוטו

 איך העיר כל סיפרה שבועיים לפני רק
 ג׳והן, את אוהבת זילברשטיין שמונה
 לביקור לכאן באה שהיא ואיך בלונדון,

 שנתיים, איתו חיה שהיא ואיך בלבד, קצר
 שהיא ואיך בלונדון,

 לביקור לכאן באה
ש ואיך בלבד, קצר
 מזה איתו חיה היא

 שיש ואיך שנתיים,
 בשם בוטיק להם

ש ואיך קלפטומניה,
 מתחתנת לא היא
 ש־ בגלל ג׳והן עם
סונה וא,ך ככה< ה!ן 3טו

ואיך. ואיך
אחרת: גם לה שטוב מתברר השבוע אז

עליזה מונה
 מקום בשום נראית לא שהיא שבוע מזה
 פולי הוא הלא פוליקוב, ישראל בלי

משלישי־ המפורסם
החיוור. הגשש יית

 בעניין מצפה ואני
ית איך לראות רב

 הטרי הרומן פתח
 שאשתו בייחוד הזה.
 השחקנית פולי, של

ומ גנור, רינה
בלונדון. כרגע צאת

 שהיא לכם תארו
 ג׳והן. את במיקרה, לגמרי שם, תפגוש

מה? בדיחה, תהיה ת א ז

שרז

 מעט עוד האחרון. בזמן מתחתנים כולם
 הקורבנות לרפואה. רציני רווק יישאר לא

 נשו* .שהיה זה שרז, יצחק האחרונים:
 את היום לו שיש שרז, ין$ל לזמרת פעם

 עומאר מועדון את לו והיה שרז, פירסוס
 מועדון את כיום לו ויש בשכירות, כייאם

 הבא בשבוע אז — בצפת הקטנות השעות
 בבית־המלון בצפת, יתחתן, סוף סוף הוא
כלתו. אבי של

לי הוותיק צלם־העתונות הוא ב׳ חתן  א
 היה כאילו בעולם להסתובב שנהג קמינר,

 מכונית לו והיתד, באל־על. שותף לפחות
 עד — קטנות ואהבות קטנה, ודירה קטנה,
 כבר לו יש עכשיו עשירה. תיירת שמצא
 חשוב, והכי גדולה, ומכונית גדולה דירה

גדולה. אהבה גם
 המכונה בורשטיין דוד הוא ג׳ וחתן

 המכונה היפה״, ״האוסטרלי המכונה דייב,
 עסקים איש הוא דוד העליז״. ״המיליונר

 ששה למשך לישראל שבא מאוסטרליה,
בורשטייןעם מתעסק ונמצא עסק לחפש שבועות

 עד חודשים. ששה במשך ישראל חתיכות
 והשבוע לעניין. ישראל בת עכשיו שמצא

 השניים. התחתנו
בחייכם. תפסיקו, חבר׳ה

קמינר




