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הרו מהבמה. ירדה ״אלפי״ ההצגה
גיבו שני בין הקרשים על שהתנהל מן
ה רי  ועדנה אנסקי אלקס המחז

הצופים. את יותר ישעשע לא שביט

א- 0■ בשנ הקבועות כוכבות טלקטו  האינ
שלנו. ליים־אטנותיים

 כזוג השניים הופיעו בהצגה ובכן,
 משתיים היה שלהם שהרומן נאהבים,

תו. עוזבת כשעדנה ההצגה, סוף לפני או
ב שגם הוא ידעו, לא שהצופים מה
ת עדנה הפכה חיים  של ידידתו להיו

 על המסך רדת לפני שנפסק מה אלכס.
 ביפו עדנה, של בדירתה נמסך הבמה,

 שבכלל אחרי גם נמשן וזה העתיקה.
קו הבמה. על הנאהבים את לשחק הפסי

ואלפס עדנה

ל כ ש ה ד ח
 כנרת. עכשיו יש לישראלה טוב. מזל

 שבוע. בת רק פצפונת, נוראה בינתיים היא
 שיש מכיוון כנרת לה קראה שלה והאמא

 האמיתית לכנרת כמו כחולות עיניים לה
 פעם שלה, האמא זו וישראלה, ישראל. של
 מר״ סתם היתה היא ישראלה. היתר, לא

צדם.
היתד, היא סתם. כך כל לא בעצם,

י־טראלה

 שנסעה עד חלטורות. זמרת מרצדם. הזמרת
 נחלה בתורכיה בעולם. הופעות לסיבוב
 לה עזר עליה• חלמה לא שמעולם הצלחה

 לפרצוף, ישר לה שירק אחד, ערבי בזה
זהב. של ירושלים ששרה בשעה
מחתה אליו. לב שמה לא בכלל היא

 ירושלים על לשיר והמשיכה הרוק את
 לאותו באו למחרת אוהבת. כן כל שהיא
 מקום להם היה ולא אנשים, כפול אולם

הרצפה. על ישבו או עמדו הם לשבת.
 מישראל מרצדס את לשמוע בשביל רק וזה

זהב. של ירושלים שרה
 תצליח, היא בישראל שגם מקוד, היא

ויש שלה החדש בשם אותה יכירו ושכולם
 כדי מועדוני־הלילה. של מרצדס את כחו

 גם היא מושלמת, תהיה החדשה שהזהות
 עלה הוא באיטליה. חדש אף לד, קנתה

 היא אבל לירות. 3500 ביוקר: נורא לה
 אילו הכסף על כך כל חושבת היתד, לא

כך כל היא לטעמה. היה האף לפחות
 רוצה שהיא חלילה, לא, ממנו. מאוכזבת

 מדי. וגדול מדי רחב זה אבל הקודם, את
 ולעצב אותו לתקן רוצה היא ועכשיו

מחדש• אותו
 החדש, והאף החדש השם בעלת מרצדס,

 זמרת תהיה שלה החדשה שהבת רוצה
 שיש. טוב הכי המקצוע זה ״כי כמוה:
 מזכירה תהיה היא אם העולם. את רואים

לא היא בקופת־חולים רופאה או במשרד
 עוד יש לזמרת העולם. את לראות תוכל

____________טוב!״ מתיחה היא יתרון:

 חודשים כשלושה לפני
 סטוי־וכיצלןי מייק הכיר

 שעבדה צרפתיה בחורה
באכ הים־התיכון במועדון

 עובדות־החיים אבל זיב.
 לבין מייק בין הפרידו

 באכזיב העונה :פרנסואז
לע נסעה והיא הסתיימה,

 הים־התיכון במועדון בוד
במרוקו.
 בארץ. שוב היא עכשיו

 שהוא לא לא. מייק אבל
 היא וחלילה. חס לה, חסר

 רבה תודה מצויין, מסתדרת
ההתעניינות. על לכם

הח במגדים שמבקר מי
 אליה: לב ישים בטח דש
 כמארחת. שם עובדת היא

 חברתו היתד, הפנוי בזמן
 של כך ואחר ינוקא, של

לוקוב. יורט הצייר
זאת? בכל מייק, עם ומה
 נזכרת, היא כן,״ ״אה,
 חודש־חודשיים איזה ״לפני
 לפאריס. מכתב לי שלח
פרנק, אלף הכיני כתב:
 ־7 בא אני ומכונית. דירה

פאריס.״
 היו לא האלה ההכנות כל

 כבר אם לטעמה. בדיוק
 כאלה יש אז — ישראלים

מוצ להם. לשלם צריך שלא
 בתל־ חול כמו אותם אים

 חפציה את ארזה היא אביב.
 מייק ואילו מזרחה. וטסה

בדרך. נפגשו לא והשניים — מערבה טס
משם ללונדון, הגיע הוא התאוצה בכוח

פרנסואז

״אני בארץ: לידידיו קצרות דיוזח הוא
אירופה.״ את עכשיו כובש

והלודנית הרופא
 אבל בא. לא הוא רופא, כשצריכים

 ועוד בא. הוא רופא, צריכים כשלא
!איך

 אלמוג מיכל לדעת נוכחה בזה
 נחשים, ובלי עם שהופיעה זו ),22(

 הישראלי בקירקס חבל, ובלי עם
הקטן.

 עד רופא, עם מיכל הלכה פעם
מת לו רשמה היא לה. נמאם שזה
אותי!״ ״עזוב כון:

מטל הוא לעזוב. רצה לא הוא אבל
כש הלילה. של הקטנות בשעות פן

 מתפרץ הוא בהופעות, מופיעה היא
לבו ומחכה במיטה שוכב לדירתה,

 כאב־ הזה מהרופא קיבלה היא אה.
ראש.

 תחזור לא שאס מאיים הוא ובכלל,
אחר. לרופא זקוקה תהיה היא אליו,

אשת
המנהל

גיבלי, בנימין שמן, חברת של מנהלה
הסתד מנהלים של המאושר למעמד שייך

 ל״י 5000 בערך מרוויח הוא רותיים.
לחודש.

, מאשתו כשהתנרש ר ת ס  למעלה אחרי א
 כמעט לה נתן נשואין,'לא שנות 25מ־
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