
דולאר באלף שלום־בית

דגן ועליזה דני

 מן שעבר בשבוע רביעי ביום שירד הזוג
ש מי כל אצל חיוכים עורר בלוד המטוס
ל הפסיקו לא שהם מפני עליהם, הסתכל
 זה מדוע אחד. לרגע אף ולהתחבק התגפף

 את עושים שניים כשרואים שתמיד ככה,
פר על גיחוך מעלה זה מייד האלה, הדברים

 יודעת. אינני — הצד מן המשקיפים צוף
 מן שהמשקיפים בגלל אולי זה. ככה אבל
 לא כאן שמשהו חושדים צד, מכל הצד,
כשר.

 ב־ כשר הכל היד, בלוד, הזוג אצל אבל
 לזו. זה ואפילו נשואים. היו הם מיקרה.

עלי היפהפייה ואשתו דגן דני היו אלה
 באמצע הבוערת האהבה פתאום ולמה זה.

 או, ? אומרת זאת שדה־התעופה, השדה?
הסיפור. כאן

 עבר חודשים כמה שלפני הוא והסיפור
 — חתול לא נמר, חתול? — שחור חתול

מסו במיקצוע הוא דני כי ועליזה. דני בין
לחשוד התחילה ועליזה אמרגן. מאוד: כן
מ שחוץ — מקווה אני •סיבה, כל בלי —

קשו שאינם עסקים, עוד לבעלה יש עסקים
 למשל, רק — למשל בעסקים. כל־כך רים
 מתראה שהוא חשדה היא — אומרת אני
למשל. מדי יותר למשל, מזכירתו, עם

גט. ודרשה הלכה
 זה ביחוד מצחיק. לא כבר זה גט — אה

צחוק צחוק, — ש מפני דני, את הצחיק לא
אשתו. את אוהב הוא —

 חודש לפני המצב, את להציל החליט הוא
באמסטרדאם, לירח־דבש עליזה את לקח

 את באמת לה שהוכיח מה ופאריס, לונדון
 מדווח בכלל,״ יקר היה לא גם ״וזה אהבתו.

 והם מקום, בכל חברים יש ״לעליזה דני. לי
הם למטל, קומבינאציות. מיני לכל דאגו

 הוציאה היא וכך לבגדים, בד־ם לד, השיגו
 דולר.״ אלף רק שלה המלתחה על

 בשביל דולר אלף זה מה בזול. באמת
אשה? להרגיע

מזרחי שיהודית יודע אחד כלמאוד שימוש׳ ספורט
,הגדולות היפהפיות אחת היא מחר

חתונה
בצעעוז

 עם דוריאנוב יער יצאה שנים חמש
יוד שכולכם כפי יעל, גרוס. יוסקה

מ למעלה גדולה. שחקנית היא עים,
 הוא גם שיוסקה ומאחר שבעים. מטר

 גדול. לזוג תמיד נחשבו הם זעיר, לא
 יצאה לא הזה הגדול מהזוג למה רק
אי — קטנה אפילו חתונה, פעם אף
 התסריט את כתב יוסקה יודעת. נני

 יעל ודא, בהא עסק לרצח״, ל״מניע
 ורק — ו״אהל״ ב״הבימה״ שיחקה
עשו. לא חתונה
 באיזה הגיעו חודשים כמה לפני
 הגיעו לא אולי או נפש, עד מים מקום

 במפתיע עברה יעל מקום, מכל
 הוא יגאל בורשטיין. יגאר עם לגור

״הא רציני, בעיתון שכותב רציני, בחור
 — קולנוע — רציני לא נושא על יץ״׳

ה כל אמרו או, רצינית. כן בצורה
 עם גם תצא היא עכשיו הרעות, לשונות

כלום. בלי שנים חמש יגאל
 אחד שאף בלי אותם. סידרה קדחת.

 ב- לאחרונה התחתנו הם מזה, ידע
שאומ כמו ובביטחה, בהשקט צינעה.

רים.

 ומן באבל שרוייה היתה ומגי מגי,
 דו־ אסון קרה אחר־כך שנה ממושך.

אש ממול: בדירה השכנים אצל מ!ה
 בדוומרי״ עשיר סוחר השכן, של תו

 גם נפטרה מגריח, יוסף בשס בניין
 תום לאחר לפעמים, שקורה וכמו היא.

 והאלמנה האלמן החלו האבל, תקופת
 דלת, מול דלת שהתגוררו הטריים,

 עד רעותו, אצ;ל איש ניחומים למצוא
בעידו התחתנו, הם שבועיים שלפני

 של ובתה בנה של ביותר הפעיל דם
עתה זה קיבלה חתונה, וכמתנת מגי.

 לפני מבסוט היה שלא ישראלי היה לא
ל כאשר שנה, חצי מ ר ה כ י נ פ  וידידתו צ

 בשיט באליפות־העולם זכו דזרוב לידיה -
 לא אחד אף אמנם .420 מדגם מיפרשיות

 מדגם מיפרשית טוב, זה מה בשביל ידע
 להיות העיקר אבל אחר, דגם מכל או ,420

לעזאזל. במשהו, אלוף־העולם סוף־סוף
 היא 420 דגם שמיפרשית מתברר עכשיו

מאוד. שימושי דבר
 מיפרשית האלופים קיבלו שבועיים לפני

 לא מתנה לשייט. מההתאחדות במתנה כזאת
 אותה קיבל ל״י. 4,000כ־ ששווה מבוטלת,

מ לטקס. באה לא לידיה כי צפניה, לידיו
ל הודיעה היא הגיעה, ■כשהיא יותר, אוחר
 הזאת בסירה ישוטו ששניהם שאו צפניה

 שימוש גילתה היא בכך, אחד. שאף או —
להח אמצעי מיפרשיות: לשיט מאוד מקורי

האובד. האהוב לב את זיר
העולם, מאליפות חזרו וצפניה כשלידיה

לי אומרת, זאת הנישואין. סף על היו הס
 שאין טען הוא כל״כך. לא צפניה היתה. דיה
 או חתונה או לו: אמרה לידיה אז כסף. לו

אי תשובתז, היתה מה אותך. עוזבת שאני
אותו. עזבה היא אבל — יודעת נני

 ׳• וב־ בערך, חודשים ארבעה לפני היה זה
 להתאמן להתחיל צפניה נאלץ לית־ברירה

 ״נסיכת כץ, ריקי — אחרת ג בת;זו עם |
 מבטן ספורטאית היפהפיה, ״1969 סוף ים

מדליית לאסוף התחילו הם ובאמת ומלידה.

9
ריקי

 בתחרות חודש, לפני מקומיות. בתחרויות
ו השני, במקום זכו הם תל־אביב, בחוף

 העולם אליפות שעד לקוות התחיל צפניה
 כבר ריקי ,1970 באוגוסט שתתקיים הבאה,
 מיקצועית. מספיק תהיה
צפניה שבין זה העסק, בכל שמעניין מה

א ת ב ה ס
 אבל לארצות־חברית. ישראל שייצאה

 שאמה, זה יזרע, אחד כל שלא מה
 מבתה, פחות לא יפהפייה היא מגי,

 לטי־ — סבתא כבר שהיא למרות
יהודית. של בתה פאני,
 הארבעים־פלום־פלוס־פלום בת מגי
 ביקור כל אחרי במיוחד יפה נעשית

 חוזרת היא באמריקה. יהודית אצל
 טובים, קילוגרמים בכמה רזה משם

 הבוז. של החמודה מהשגחתה כתוצאה
בת. זאת

של בעלה נפטר שנים כארבע לפני

 אני ואם רומנטיים. קשרים שוס אין לריקי
 לצפני שאין. לי תאמינו שאין, אומרת כבר

חדשה. אחרת, חברה יש יה
 לעמון חדשה: בעייה לו גם יש ועכשיו

 ללידיה, לחזור הפיתזי בפני לעמוד לא או
 ומה במתנה, שקיבלו בסירה גם לזכות וכך

 ספק, ללא כמעט לזכות, — חשוב שיותר
העולם. באליפות פעם שוב,

אמ רע, בלי טוב אין — חביבי זה, ככה
חז-ל. ר,

ה 1 ת ח ת
 אין שעדיין חדש, נכד מיהודית מגי

מתנה. זאת שם. לו

האם מזור

לערב לירות דולף
 הראשון אמיתי, חלוץ סירמה. הוא זילכרינג קוכד! הלא־כל־כך־כבד, הבידור בעולם

הזה. היום עצם עד בכך והממשיך לבידור, הרעבה למולדת חשפניות שהביא
 ריימונד, בשם וחסודה נאה אשה קובה לו נשא שלו, המגוונת בהיסטוריה אי־שם

 לא שפות.• של רב במיספר לדבר כושרה היא בהן הפחותה שלא רבות, במעלות ברוכה
משפה? לצפות צריך יותר מה שמבינים. העיקר אבל מהוקצע, שהדיבור אומרת הייתי

 בתל־אביב. בן־יהודה ברחוב מועדון־לילה לקובה יש שלו, הקריירה של הנוכחי בשלב
 היו הן הבוס, אשת שהיא ולמרות המארחות, על מפקחת ריימונד, ניצבת הבר מאחורי
 שלא תבונה יש לריימונד כי שצריך. כמו אורח מארחים איך כולן אצלה ללמוד יכולות
חשוב. שזה כמה או חשוב, וזה לבני־אדם. להקשיב יודעת היא בפז: תסולא
 ואב גרוש מיליונר, טוטח, קזז בשם תורכי תייר למועדון נכנס חודש איזה לפני

 המארחות, שירותי על ויתר הוא בארץ. לפני־כן פעמים כמה כבר שביקר ילדים, לשני
■-ריח<וה*( ר יזוח צח עו־ורו הזתווה ורוזהוזד_*״ותדר לרוהית (ז?י*ול דיימווד סח ;-.זי-יז

לירות. מאלף ביותר הערב בסוף הסתכם שהחשבון מיטב, כל־כך והמשקאות.
 מיליונר אבל רגילים, תמותה בני בשביל יפה חודשית משכורת אולי זה לירות אלף

 פעם שוב במועדון. פעם שוב ז׳ק הופיע למחרת — והראייה רגיל. בן־חמותה לא זה
 ערב נמשך זה וכך הרוח. עם אלפייה חלפה פעם ושוב בלע׳׳ז), (ויסקי שיבאס קוויאר,

 מאוד מאוד שמצאה ריימונד, של בחברתה ולבלות לשבת נהנה כשהמיליונר ערב, אחרי
בעיניו. חן

 ויש •במיליונר. התאהבה המיקצועית, גישתה את איבדה ריימונד הפתעה. אירעה ופה
 העגומה החדשה את בישרה היא שבועיים לפני שלו. המיליונים בגלל לא שבכלל אומרים,
 רותח הבית את ועזב קם בביזנס, רק שמדובר הזמן כל שהאמין הנדהם, קובה לבעלה.

במלון. לגור ועבר מכעס, כולו
 העניינים את לקחה שריימונד דק שמע כאשר .2 מיספר ההפתעה אירעה אז אבל

 וסליחה. שלום אפילו להגיד בלי מהארץ והתנדף מוות, עד נבהל הוא ברצינות, מדי יותר
 לירות אלף לטפטף לעצמו המרשה אביר מצד אומרת, הייתי מאכזבת, קצת התנהגות

הלירה. של ערכה כבר הגיע לאן שמוכיח מה לערב.
 הסבירה מקובה, סליחה יפה יפה ביקשה היא ברירות. הרבה נשארו לא כמובן לריימונד

קובה שבידי, האחרון המידע לפי וזהו. — לא? קורה, — הסתחרר שלה שהראש לו ־■־ ---------------ירי<1י1ו דיירז—ר רד ר_ז״י־ימז־ יזדד<ץץייי י-מיי* דזזדי


