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מישראל
 לולא העולם עתונות עושה היתד. ״מה
 להתבדח, נוהגים ישראל?״ קיימת היתד,
 בישראל. בתבי־החוץ עצמם, לבין בינם
האחרו בשנים לכך. טובה סיבה להם ויש
 לעתונות בקביעות ישראל מספקת נות

שלה. הכותרות מיטב את העולמית
 ישראל על ללמוד רוצה מישהו היה אילו

מעור שהיא והסיפורים הידיעות כמות לפי
 יוצר היה העולמית, בעתונות בהם בת

 מאות עם מעצמת־ענק של תדמית לעצמו
 בכל כמעט המעורבים תושבים, מיליוני
הארץ. כדור פני על המתרחש מאורע

שע השבוע של הגדול העתונאי הסיפור
 זה היה טהור. אמריקאי סיפור היד, בר

 הגיטריסט- המרגרינה״, ״יורש של סיפורו
 שהודיע ),21( ברודי מיכאל הד,יפי הזמר

המיליונים ירושת את לחלק עומד הוא כי

בדודי ומיכאל רנה
סמים באמצעות היכרות

ג׳לק. ג׳ון המרגרינה איל סבו, לו שהוריש
 אלפי של צ׳קים לחלק התחיל ברודי

 כיסוי, מחוסר הוחזרו שחלקם דולארים,
המונית. היסטריה יצר

 תור העולם. בעיות פתרון
 שטוף־ כנזטורף ברודי התגלה מיספר ימים

 הדולאר מיליון 25 ירושת כי הסתבר סמים.
 אינה העולם, את להציל רצה באמצעותה

 בשווי רכוש אחריו הותיר סבו גדולה. בה
 שמור שחציו בלבד, דולאר מיליון 7כ־ של

 בדודי מיכאל של חלקו אחרים. ליורשים
 מיליון 3,5כ־ של בשווי ברכוש יסתכם
 בינתיים במזומנים. לא אך בלבד, דולאר
הלוו לוקח במזומנים, דחוק .עצמו ברודי

לראיינו. הבאים מהעתונאים אות
 השיג — להשיג שרצה מה את אולם

 לנצרכים. עזרה דווקא היה לא וזה כבר,
 בפיר־ ברודי מיכאל זכה ימים שבוע תוך
 בכל התפרסמו תמונותיו תקדים. חסר סום

 הטל־ תחנות בכל רואיין הוא העתונים.
 בתכניתו לשיר לו נתן סוליבאן אד ויזיה.
מוכשר״. כ״מוסיקאי אותו והציג

 כל סמים לקחת הפסיק שלא ברודי,
לגמ מטורפות הכרזות הכריז עת, אותה

 למטוס ניכנס ואני ניקסון ״מר כמו: רי,
 נקרא בפאריס. השלום לועידת ונטוס סילון

העו בעיות כל את יחד ונפתור לברז׳נייב
 בשבוע לפזר. כסף המון לי ״יש או: לם״;
 דולאר.״ ביליון 100 לחלק רוצה אני הבא

 אפילו .כקיץ. כאן היתה התיירת
 זו טהורה אמריקאית קומדיה תוך אל

 זהו איך? ישראל. של שמה השתרבב
עצמו. בפני סיפור
 היא בדודי מיכאל של ואשתו זוגו בת

 גולש, חום שיער בעלת ),20( בדודי רנה
 התחתנו השניים לנשקו. מפסיקה שאינה

 רנה השנה. בינואר 5ב־ אזרחיים בנשואים
 בעלה, זכה בו פירסו׳ם לאותו זכתה ברודי

שי או ראיון בכל לצידו מופיעה כשהיא
טלוויזיה. דור

אש את הכיר איך ברודי, מיכאל סיפר
 האחרון דצמבר בחודש באה ״היא תו:

חאשיש.״ קצת לי למכור כדי גדירתי
 החא־ את הצעירה העלמה השיגה מאין

 ל״יורש־המר־ למכירה הציעה אותו שיש,
 ברודי הגברת גילתה הסוד את גרינה״?
 מיני כל ועו־ חאשיש עמי ״הבאתי עצמה:

כמתנדבת.״ בקיץ ביקרתי שם מישראל, סמים
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