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מהירה ההומה

 החלמה לאחל מוכרחה אני
 הוא כי קראוס, לשמוליק מהירה
זו. לברכה זקוק בהחלט

 ההתאבדות שנסיון מסתבר
 הוא מהמשוער: רציני היה שלו
 שכב ולכן בביתו לא אותו ערך

 בגלל הכרה. ללא ימים שלושה
גו ימים באותם התנועה חוסר

 האחורי גופו חלק נפגע רליים,
 מבית- כשבוע לפני הועבר והוא

בירו להדסה איכילוב החולים
 ניתוחים עובר הוא שם שלים,

ברגלו. רציניים
מהירה. החלמה באמת,

הג׳ז׳ ענקי חמשת של לקונצרטים שמתלווה מי
הכוכבים. ליד הנמצאות נערות אותן בכל

אחרתלא אלינו ניבטת ומעלה, משיכמה ביניהן, משיכמה
 או מולדת, לביקור לארץ שהגיעה בן־קיקי, מיקי מאשר

שלי". האדמות את ״לבדוק :בלשונה
 וינדינג, קייר את לה הכיר בן־אב דני האמרגן

גריפין. במרפ שהופיע נשיפה לכלי תזמורת ובעל חצוצרן
 ״הרגשתי מיקי, סיפרה ראשונות,״ שעתיים אחרי ״כבר

 לנו שיש העובדה לאור בעיקר שנים• אותו מכירה שאני
משותפים.״ ידידים חצי־מיליון

 מתגוררת והיא שבועות שלושה לפני לארץ הגיעה מיקי
 שאולי ולפי אברמוביץ אבי של המפורסמת בווילה

באפקה.
ה>זח־ בזמן שיכללה היא שדה המוסיקלית ההשכלה את

 המנצח עם חודשים כמה של פלירט בניו״יורק כשניהלה רון,
 מולטי קרטרייט, ז׳אן בלפונטה, הארי של והמעבד

 קונצרטים שורת תארגן שהיא שרצה אטלט, של גוף עם גבוה
 בשם כושית ולזמרת בלפונטה להארי ובישראל באירופה
מובאלו. לאטה

בן־לויקי ומיקי וינדינג קייר

 תמשין מיקי שאם חושבת אני אותי, תשאלו אם אז
 המבינה לאשה תוזפין היא שלה, המוסיקלית בהתעניינות

מכירה. שאני במוסיקה ביותר

באמא זנבה המלבה
 המים מלכת של אביה טוב. מזל
 דוידסקו, אלימלך עו״ד דוידסקו, אירים
שלישית. פעם להינשא עומד

 הנובר, ילידת גרמניה היא המאושרת
 רוזנב, כריסטינה בשם 35 בת גרושה

לפני שלה הגיור תהליכי את שסיימה

הקו בארץ לביקור בשנה פעם נאצי,
חוד במשך התגוררה היא הקייץ דש.

 ולמדה בבני־ברק משפחה אצל שיים
אמריקה״. ציוני ב״בית באולפן עברית
 חשבה דוידסקו, את שהכירה לפני

בארץ שהותה את להאריך כריסטינה
קראום שמוליק

 בדיוק זאת עמוק. חודרים שקטים מים
ב בשקט דותן. דודו על להגיד אפשר
 כזאת יפהפיה, לתפוס הצליח הוא שקט,

 למראיה, מחוריהן העיניים יוצאות שלכולם
 טריה וסטודנטית וזמרת חכמה גם שהיא

תל־אביב. באוניברסיטת
 ),20( בנימין עירית היא בקיצור זאת
).22( דותן דודו של הכלה

 את אפילו להדהים הצליח השמנמן דודו
 כבר, הסיפור, של הראשון החלק אתלהינשא כוונותיו על כשהכריז אמרגנו,

 את שעזב בעל :מקום באיזה שמעתי
בבחו שהתאהב לאחר ילדיו, ושני אשתו

עימה. לגור ועבר צעירה רה
 התקף- פתאום חטף הבעל מאי? אלא

 אם ובנאמנות במסירות בו טיפל ומי לב
החוקית? האשה לא

 היה הוא הברנש, שהבריא לאחר אז
ולהת ולילדים לאשה לחזור פייר־אינאף

בהאני־נזון. מחדש הכל חיל

דוידסקו ואלימלך בן־־אברהם רחל
 צפון פיקוד להקת חברת לבחירת־ליבו,

 של פיקודו תחת בלהקה ששירתה לשעבר,
דודו.

החב ״אחת דודו: של כדבריו היתה, היא
שלי.״ הראשונות רות

 מסתכמות המשפחה חיי לקראת ההכנות
חבי להכין יודעת שעירית בכך עתה לעת
ביצים. זוללים יחד ושניהם תה,

 יצליח לא הקרוב, בעתיד מישהו, ואם
 בגלל זה הרי דודו, את ברחוב להכיר

 15 להוריד לרעייתו־לעתיד שנתן ההבטחה
 הצליח הוא עכשיו עד ממשקלו. קילוגרם
 לא בהחלט ומצבו ק״ג, שישה להוריד
דאגה. מעורר

 ההיכרות לאחר אבל בלבד, בשבוע
נשארה. היא

 בחתונה להינשא הזוג נוסע השבוע
מ כשיחזרו ובדצמבר, בזזו״ל אזרחית

ני טקס ייערך המוקדם, הדבש ירח
דתי. שואין

 בת־אברהם רחל של הגוף מידות
תו אירים, לעתיד החורגת בתה ושל

ב להתחלף תוכלנה שהן כך אמות,
בגדים.

ה המלכה תזכה סוף־סוף, אולי, אז
באמא? צעירה

 הפך במיקווה, שטבלה ולאחר שבועיים
בת־אברהם. לרחל בישראל שמה

 כשבא כריסטינה את הכיר אלימלך
עמי בחברת ״הילטוך, מלון של ללובי

 לבדה ישבה היא לפידות. אילן עו״ד תו
 השולחנות ששאר ומאחר שולחן, ליד
 הגברים לשני נותרה לא עמוסים, היו

או ולשאול אליה לגשת אלא ברירה
להצטרף. אפשר אם באדיבות תה

 כריסטינה, מגיעה שנים חמש מזה
 הגרמנים על־ידי להזרג הוצא שאביה
בנימין ועירית דותן דודוה־ לשילטון בהתנגדות שנחשד לאחר




