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אומרת. היא מאז,״ בריאה שנהייתי להאמין ״לא דומה. בשיטה שלי בחיים הראשונה היא נורא. אותה אוהבת ואני שונה, ילד חצה אני
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בהריון. ■שאני פירסם מחרת,
 — בהריון לא עדיין אני לצערי,

 להיות. כבר רוצה מאוד שאני למרות
לשיר. מאשר יותר — ילד רוצה אני

השמו גם התחילו בעצם, זה, בגלל
האחרות. עות

הח כך, כל ילד רוצה שאני בגלל
מאמ בעלי עם שחזרתי אחרי לטתי,
 להיכנס שלא קצר, זמן לפני ריקה

להס־ אלא ארוך, לזמן להתחייבויות

הצמרת, זמרתהבמה עד
עקיבא,״ (״רבי

 וצצה" ״צץ כוכבת יביא״), כפיו ״על
 רבקה׳לה חיתה לה־דוס,״ ו״אירמה

ביותר. מטורפים וקצב במתח זוהר

 למדי: מטורפות נשמעו שמועות י■*
מ חזרה השתגעה. זוהר רבקה׳לה { |

 אוכלת, לא לגמרי. מטורפת אמריקה
 משונה. מתנהגת משונים, דברים מדברת

 מהארץ. לברוח רוצה לשיר. הפסיקה היא
ש שלה האמרגן פשנל, עם הסתכסכה

 אותה, לשחרר מוכן לא הוא אותה. בנה
 בה. שהשקיע אלף 25 לו תחזיר לא אם

בהריון. היא לזה ונוסף
 זוהר רבקה׳לה כמו נודעת צמרת זמרת

 מעין לשמועות אידיאלי חומר-דלק היא
 עשן, שמץ תמיד צריך זה, עם יחד אלה.

 את הפיח מה האש. את להדליק כדי
 ן הפנטסטיות השמועות
 גילתה הזה, להעולם בלעדי בראיון

 מפריחי מסוגלים כיצד רבקה׳לה השבוע
 כוס על מעצמם. צחוק לעשות שמועות

סיפ ושקדים, דבש עם צימחוני תה
:סיפורה את רבקה׳לה רה

מהשני. מצחיק מתר אחד כל — # 1 כיוונים מכמה התחילו שמועות יי*
הת בהריון כאילו שאני ■השמועות

 בחנות אותי ראה אחד כשעיתונאי חילו
ל תינוקות. על ספרים בודקת ספרים

 ״לידה בספר מעיינת ספרים, בחנות רבקה׳לה |1|||¥||||1ר ר 1ר ה!
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בהריון. היא כי השמועה את הפיץ אלה, בספרים מתעניינת אותה שראה

הבעל עם
חשמלאי-במח. )27( קרינסקי ביל שנה

 אני ושם. פה בחלטורה בינתיים תפק
 לי שיהיו להריון, כשאכנס ־רוצה, לא

 אני ■והתחייבויות. הופעות של בעיות
הילד. את ללדת חופשייה להיות רוצה

 להפיץ שהתחילו הסיבה היתר, זאת
פשה. ובין ביני סיכסוך שיש

לה התחילו שבגללה נוספת סיבה
שמאז היא השכל, על שנפלתי פיץ

נורמלית. דווקא נהייתי באמריקה, הביקור
גר תוריסטים. כמו לאמריקה נסענו

 הם בבוסטון. בעלי של ההורים אצל נו
 התארחנו בנ״ו-יורק גם בי. שמחו נורא
בני־דודים. שלו, משפחה אצל

 על ספרים לקרוא התחלנו באמריקה
 מיני מכל יתמיד סבלתי אז, עד בריאות.
 המתח אבל לרופא, נזקקתי לא דברים.

קשה. היה
 למה לב שמתי לא פעם אף אז, עד

 להתעניין, כשהתחלנו עכשיו אוכלת. אני
 פעם אף מקבלת אינני שכמעט גיליתי

 לא אוכלת. שאני האוכל עם ויטאמינים,
האח בזמן נחלשה, שלי שהראייה פלא
למשקפיים. ונזקקתי רון,

התחל ללונדון, מאמריקה כשעברנו
החדשה הבריאות תורת את להגשים נו

 שנהייתי איך להאמין, לא שלמדנו.
 הפסקתי בלחיים, צבע קיבלתי בריאה.

רגועה. נהייתי הכדורים, כל עם

 שנה, כבר ביל עם נשואה ;י ^
בינינו. סיכסוכים היו לא פעם ואף

 מבשל, לעזור. ואוהב טוב, נורא הוא
עצב של רגע לנו יש אם לשוק. הולך
 שקט, שעה על מכריזים אנחנו נות,

ונרגעים. לפינה, אחד כל הולכים
 הבריאות, בשיטת שהתחלנו מאז אבל

 של כאלה רגעים אפילו בינינו אין
הזמן. כל שמחה מאוד אני מתח.

ש בגליל שהשתגעתי חושבים אנשים
 איזה אותם לשכנע כך כל מנסה אני
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