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של הכפיל
ציונה

טוכטרנזן
 להיראות טוכטרמן ציונה החלה האחרון, בשבוע לפתע

 שורש על שהתחקו ח״ן חוקרי לבעלה. מאוד במחובר שוב
מרעשת. תגלית על נפלו התעלומה

 פל עם היה, לא לאחרונה, ציונה נראתה עימו הטיפוס
החוקי. בעלה הטוב, הדמיון

 קרבי קצין הינו טוכטרמן, לבני המדהים הדמיון בעל
 למשפחת אישית משתייך הזה הקרבי בצה״ל. לשעבר

 מהעל* צעיר שהבחור זה מאוד. עד בציבור הידועה פדני תכשיטי
 רק קופה, באופל נוהג ושהוא ארוכות שנים בכמה מה

לו. עוזר
 שנות על הגולל את כנראה סותמת זו אחרונה אפיזודה

 שציינה כפי ציונה. של יותר או פחות המאושרות נישואיה
 זקוקה היא ,1785 הזה בהעולם החמוקים עטירת היפהפיה

טובטרמן ציונהאלה. בימים מקבלת שהיא מה הסתם מן וזה לבעל. ולא לאהבה

מי? את הזמין מיהתאהב השופט

כשחקנית
 הדרך את לגלות מותר כבר עתה

 יצהר של הבנות נבחרת ניצחה בה
ת באוסטריה. מילן  גברו ישראל מו

האינ בתוצאת המקומית הנבחרת על
.7:1 — פלציה

 עיטור, נ. שלי שלקולגה מצטערת אני
תת בדיוק לזה לא אך אי־נעימות. נגרמה
שעבר. בשבוע 'כוונתי

 אך לאילת, ירד אמנם עיטור כי מתברר
 שכתבתי, כפי דילון לאלן חיכה.שם לא1

 קודם יום הוזמן עיטור : ׳הדבר הוא נהפוך
 והעדיף סירב אך דילון, בחברת !לאכול
וקרסו. כץ של לפרימיירה לאילת לרדת

 השר כי הוא אז ידוע היה שלא מה
 לחלוטין. מסונוור היה האוסטרי, פט

 בת ג׳רסי חנה הבנות, נבחרת קפטן
על ליבו, מדורי כל את שבתה 22ה־

בתחתונים. יונים

זהב שנורו תנוח

ה הזדרז ישראלה, הבנות כשחזרו
 לבוא בושו, ז׳יראר הצעיר, שופט

 הכדור־ אהובתו אל גומלין לביקור
גלנית.

ג׳רסי חנה

 עמד וההגינות, הספורט לאיש כיאות
המופ ההורים מן הבת יד את וביקש
 הזקנים את קצת שהטריד מה תעים.

העתיד. חתנם של מוצאו הוא
 אינו אביו כי לשמוע נבעתו תחילה

 לבשר בהקלה נאנחו מייד אך יהודי,
 לשרה יהודיה אימו כי ההלכתית, רה

אוטומטית. זה הכשר אליו ומעבירה
 זה כדורי מזיווג כי לקוות רק נותר

מרכזי. מחלוץ פחות לא יצמח

 אם רע מה לכסף, נדבק כסף אם
תפוזים? עם בשלום חיים יהלומים

 בנו ,23 שניצר, שמואל הסטודנט
 ל־ הגיע היהלומים, בורסת נשיא של

 בנות מכל העדיף הוא מי ואת פירקו
 שאבא־ בן־עזר, שרונה את לא אם חוה,
פרדסים. דונאמים כמה על חולש שלה

 סי״ סתם להיות יכול היה זה אבל
 החתונה עיניים. לסנוור הזהב עגל בא
 לא אם חביב, צנוע, נאיבי, אהבה, פור
 100,000 תעלה ושמואליק שרונל׳ה של

 חתונת פחות. לירה יותר, לירה לירות,
 החתן של אבא שערך קודמת יהלומים

לירות. אלף 120 בסביבות עלתה
ביזבוז. היה זה

הכלה בעיקברת הדירה הלכה
 טיפוס שלו מביתו יעיף שמישהו גבול. כל עובר כבר זה

 אחד יום תקום אחת שטיפוסית אבל ניחא. כלשהם, טיפוסית או '
 לאוזניים אוי — והקנוי האישי מקינו אדם של להמראתו ותביא
!תשמענה שזאת

 טילון איזה סתם הוא האומלל המשוגר כי תדמו ושלא
 והשעשועים, הלחם נער מיודענו, הוא האיש נמוכה. מדרגה
רמת־אביב. דיסקוטק בעל ינוש, יצחק

 חברתו לוין, לבית שושנה העלמה :היה כן שהיה, מעשה
 המיליונים. זוהר את סוף־סוף גילתה הטוב, ינוש של צמודתו

 התכשיטים במרכז יחסי־ציבור כאשת כבר זה משמשת היא
 המצל- איש היהודי, גרונפמן לש© השייך מפעל בגבעתיים,

והוויסקי. צלין
מיל עשרה איזה דחף קצר, זמן לפני לארץ הגיע סם סבא

 לראות הזמן שהגיע והחליט המבוקשים, למקומות ירוקים יון
הסוף. ועד מההתחלה ישראל את

הטיפוסים שלושת מתחברים איך ודאי תשאלו עכשיו

 כאשת למהדרין, הבלונדית שושנה, :ואשיבה הכולל, בבלגן
 הגדול לבוס הראתה אשר עד ישנה, ולא נמה לא יחסי״ציבור
הארץ. מכמני כל את מאמריקה

 אלא נמה, שלא רק לא כי מוסיפות, הרעות הלשונות
זו. מקודשת למטרה כימים לילות עשתה

 בפרידה לעמוד התקשה הוא לתמונה. ינוש נכנס וכאן
המי ומשנתארך דירתו. שוכנת החוקית, מידידתו הארוכה

ומשכנו. ביתו את לעזוב בפסקנות והודיעה קם בארץ, שלה שוש
1 הקטנה החוצפנית ענתה סבורים אתם מה

בעצמך.״ ״עזוב
ינוש! הגבר עשה חושבים אתם ומה
שלו. אמא אצל והלך עזב הוא
 חלק כל אין הנ״ל שלשושנה הוא בפרשה המשעשע הצד

 של הפרטי-אישי רכושו המו המקום המדוברת. בדירה ונחלה
הגולה. ינוש

נוסף שלב
שר בדרך לאו

הקרו בימים להזדמן מזלכם יתמזל אם
הק מלכת־היפות, אורגד אתי עם בים

פיה. מוצא לכל היטב שיבו
מס הראש כי היפה תאמר אם והיה

 יצאה עתה זה כי לכם דעו לה, תובב
התענוגות. ממיטת

שמ הוא הזה המסתורין לכל המקור
 בית־ בעל הגביר של בנו פרוכסטה, עון

ותוצרתם. לחזירים החרושת
 שרק רווקים דירת הזה, המבורך לצאצא

להעלות. היה יכול מזרחי, או קודח דמיון
כמו הוא החלומות בדירת המרכזי הציר

 מצופה אולם, כמעט זהו השינה. חדר בן
 הכתלים מאחורי אמיתי. סיני משי כולו

 רבבות שעלתה סטריאו מערכת נחבאת
 מפארים סביב־סביב הקירות, את אחדים.

 כורעות בהם טבעיים, בגדלים פוסטרים
 מיש־ של שונות בתנוחות תמימות נזירות
 ושש, בקטיפה מצופה החדר, ובאמצע גלים.

 המסתובבת ועגולה, ענקית מיטה עומדת
 השימוש זמן כל צירה. סביב הזמן כל

כמובן.
רח למיטה מחוץ ניחן השחרחר שמעון

 אותו המחבבות תכונות כמה בעוד בה
 ״מ0 180כ־ מזדקר ,26 בן הוא הנשים. על

בתוצרת־חוץ. ומתלבש לקרקע מעל
שמ בצה״ל, כעת המשרתת אתי אצל

 האושר. אל בדרך נוסף שלב הוא עון
 :הצלחתה בסולם אחרים ידועים שלבים

השי רופא של בנו יודקובסקי, אבי
 הזכור טוכטרמן וכני המפורסם, ניים

ציונה. מאשתו לטוב

ח- מה טו ב ש
ביטוח

 לא כקרמן רותי לרווחה. לנשום נא
 לא היא דרסטיים. אמצעים בשום תנקוט
ישראל. את ולא הבכא עמק את תעזוב

 והעיין השיער שחורת החמודות, אשת
ק הצעיר, המיליונר מן מתאוששת ח צ  י

 האחרון ברגע שהתחמק אנטושינסקי,
וכבעל. כגבר חובתו ממילוי
 הזול הזוהר מן להתעלם החליטה היא

 יותר טוב עתיד לבניין ולהתמסר והמטעה,
יותר. ובטוח

 ובום, משרד לה מצאה התחלה בתורת
 בנאמנות וממלאה יושבת היא בו מקום

הקטנה. המזכירה תפקיד את
 הנערה התלבשה יותר, ריווחית כהשקעה

 הפניקס הביטוח חברת של מנהלה על
קצת הוא הנדון חכמי שמר זה הישראלי.

בקרמן רות
 יותר גבו על וסוחב מקריח הרבה מכרים,
מפריע. לא שנה, עונות ושישים ממאה

 טוב מנהל כי מוכיח, הקרוב ההווה נסיון
 לכל הכלל מן יוצאת השקעה הוא ומבוסס
לצייד. יוצאת פרגית

.חבובה מזל, ביותר שיהיה . .
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