
 נסוט..נורית קשת ושש■ שקוה מה
 דו שאיוע מה לעומת ונאנס נאין הוא

חו׳ שבוו! במציאות חתונתו א
 ו הלב עם מה אבל מהראש. מהראש, שלא מפני פשוט — בינינו שוחחנו לא פט.
לא כבר שאני משוכנעת אני ״לא. דבר. שום לו להגיד מה לי היה

בהחלטיות. קבעה עוד,״ אותו אוהבת שלי.״ מהראש אותו להוציא ״הצלחתי

|1ה 1¥|1 | |  לא — נישואין בטקס ושלובי־ידיים, צמודים ורונית, ששי ך1\
ו11 #1 שלבי כל את עבר ביניהם, הרומן נמשך שנים שלוש שלהם. 1ש1\

 ברבנות, לנישואין להירשם שעמדו לפני ספורים ימים המכריע. לשלב הגיע החברות,
נורית. לסרט שותפתו אליאן, ביונה — באחרת להפתעתו שהתאהב הפופולרי הזמר גילה

1

3?״״־ רקוב יוצאת
ב קודם לשרת החלטתה בגלל שנתיים.

קשת. ששי אהובה את איבדה צבא,

 נאלץ נישואיו, לאחר ספורים מים ■!
אש את לעזוב המפורסם אליל־הנוער 1

 כל את לעצמו לקלקל בדד, הטרייה תו
לע בבית־המשפט, ולהתייצב ירח־הדבש,

 ומושך־כות־ מר משפטי במאבק שם מוד
רות.

ש שטופי־הדמעות המעריצים לרבבות
הו רק זו היתה נורית, הסרט את ראו
 אמיתי. הסרט היה כמה עד נוספת כחה

 ששי — גיבוריו סבלו בסרט, כמו בדיוק
בחיים. גם — אליאן ויונה קשת

 שם היו בחיים גם בסרט, כמו ובדיוק
 לבית־המש־ בהגיעו הפתעה: של סצינות

 את לא אם — הגיבור פגש מי את פט,
 ארוסתו את הפרשה: כל שמאחורי האשד!

 שנות שלוש לאחר נטש, אותה לשעבר,
 להתחתן בדי — ימים שלושה תוך רומן,

 עם סליחה, כלומר, העיוורת. נורית עם
יונה.

 לא כבד ״אגי
תו״ אוהבת או

 שלובסקי, רונית השבוע יפדה **
 נישואיו עד קשת ששי של ארוסתו

אליאן: ליונה
כאי בעיתונים, שכתבו מה נכון לא ״זה

בבית־הדש־ כשנפגשנו בינינו, שוחחנו לו

\ ך! ן ך ו ן ו ך ן ^  לבדק מכון בעל שהוא רונית של אביה שלובסקי, שלמה ו
 הזמר־שחקן נגד המישפטית המערכה את מנהל מכוניות, ^ 11111 ■11111

אומר. הוא עליהן,״ לענות נוח לו יהיה שלא שאלות מספר לי ״יש קשת. ששי
לל -


