
 דירת־הגג את במפתיע דני עזב ממושכת, בה ידידות לאחר בכעס. ואפילו
בצוותא. ארוכה עת בה עד השניים התגוררו בה שלהם, המשותפת
להיות ממשיכים הם בעבודה, הפרטיים. בחייהם רק נפרדו שהם היא, הצרה

יחד.
 ליטאני חבקין־דני דרורה הרביעייה של החזרות נערכות עכשיו דווקא שכן
מנור. ואהוד פוקס עופרה

 הזה. הקרע נוצר מקסימלי, פעולה שיתוף מכולם כשנדרש עכשיו, ודווקא
ביניהם ניהלו שנים, במספר ממנה הצעיר ודני, לשניים, ואם גרושה דרורה,

מוסף־ד,סטו ככתב ומשמש בטכניון, לומד
אחרונות, ידיעות של דורבן דנטים

 — עכשיו עד למדה המיועדת הכלה
 תל־אביב. באוניברסיטת — ומיקרא ספרות

לאוניברסי כמובן תעבור היא עכשיו אבל
חיפה. טת

 שיינשא דורון, של ידידו שפרן, חיים
 של בנו היו ספורים, ימים של בהפרש

המיוע רעייתו שפרן. יוסף עורך־הדין
 עודד־ של בתו היא שליט, מיכל דת,
 סולל־ של המשפטי כיועץ המשמש הדין

בונה.
בריא. ענף עוד בקיצור,

הכחול? המלאך את מכיר מי
 הבינלאומית ״הרקדנית — הכחול המלאך מרגרט, הוא המקצועי שמה

והבי.בי.סי.״ הישראלית הטלוויזיה כוכבת מישראל, המפורסמת
משהו. אומר וזה השוטפת. המועדון בתוכנית החזקים המספרים אחד היא ואכן,

 המפורסם מועדון־החשפנות — מקסים של בתוכנית מיספר סתם אפילו להיות בי
קאריירה. ממש כבר זה — כוכב שם ולהיות הרבה. כבר זה — וינה של ביותר

 לא כדי עיוור להיות צריך גלוי־לעין. די סוד״הצלחתה הכחול, המלאך אצל
הווינאית. התוצרת מיטב עם בתחרות בהצלחה עומד המפוארים שדיה זוג לראותו.
 לילה מדי הממלאים והתיירים הווינאים את בעיקר שמעניין מה במובן וזה

הופעתה. של לפיקאנטיות מוסיפה רק ישראלית שהיא העובדה המפואר. המועדון את
 — כמובן במשל משתמשת אני — בציציותיה לבדוק יטרח לא שאיש שמובן בך

 אשר בבל ונכשלתי. — ניסיתי זאת, לעומת אני, היא. ישראלית מין איזו בדיוק
מווינה. הכחול המלאך של הישראלי שמה את לזהות הצלחתי לא פניתי,

וחבר,ין ליטאני

 שזה הוא עתה, בפרידה — מעורר־התקווה אולי או — העצוב והצד ממושך, רומן
אחרת. שום בגלל לא סתם, עזב דני :הנצחי המשולש בלי משפחתי, סיבסוך סתם

 עופרה ביניהם אירגנו החזרות, בשעת :הזיקוקין־די־נור את הנמיך שזה לא
 כל־בך ביניהם המתח לרגע. אפילו לבדם ודרורה דני את להשאיר שלא תורנות ואהוד

ישירות. שיחות של הפיתוי את בפניהם להעמיד לא שרצוי גדול,

של צרות שאצלה הזמות
מדסבוגו נתפס

 ומתייגע, הבן־אדם עמל מה בשביל
ן מיליונר ונעשה טורח הוא מה בשביל

 ואל השלווה אל כמובן להגיע בשביל
זיקנתו. לעת הנחלה

 הנודע הקבלן שחיפש מה בדיוק זה
ה רי  נהייה בתים, בנה חייו כל פילץ. א

 זיקנתו, לעת שהגיע, והאמין מיליונר,
השקט. אל

ממנו. השקט מאוד רחוק אלה, בימים
 המיליונים כל שלמרות עצמו, פילץ

 צנוע־ ,ועממי חביב יהודי נשאר שלו
 במלון כרגע מתגורר וחס-לב, הליכות
ה מדירתו עקר הוא בתל-אביב. הילטון

 סקר שמעוררים בעיתונים סיפורים יש
 המי כמו אותה. מספקים מאשר יותר נות
על שנתפס לנדסברגר, יורם על פור

מרגרט אנקורי
 ונאסר התקפת־לב, שסבל לאחר מפוארת

מדרגות. לטפס עליו
 ידידתו, לבדח נותרה הריקה בדירתו

ריגנפלד. מרי הגלריה בעלת
 לאחר שנים מספר מרי את הכיר פילץ

 באורח- מאז נראו והשניים שהתאלמן,
 בבריכת- בוקר מדי היתר בין יחדיו, קבע

התל״אביבית. גורדון השחייה
 מרי, התגרשה הידידות, בשהתהדקה

 לגור עברה מבעלה, סבתא, כבר בעצמה
פילץ. של בדירתו

נעכרו השניים בין הלבביים היחסים

 בין שפרצו חילוקי־דעות עקב קימעה
לילדיו. נכדים, לשלל סב בעצמו פילץ,

 קשה במצב מרי הובהלה מה, זמן לפני
 הרגיעה, לאחר אסותא. לבית״החולים

 מסו- תקופה ולאחר לשווייץ, פילץ יצא
לארץ. חזר שם יימת

ההתקף. את שקיבל אז זה היה
 לא ההתרחשויות, כל למרות אולם

הנ לפני שנוצר המשפחתי המתח חלף
 וכמה כמה ליישר יש שעוד ונראה סיעה,

שלום־בית. שיושג עד הדורים
יקר. במחיר שיושג לי נראה יושג ואם

ב פורש שלא זמרת אצל המשטרה ידי
שמה.

 מרגלית — נכון — היתה הזמרת
? ניחשתם איך אנקורי.
 בחיבתה ומעולם מאז נודעה .מרגלית

וססגוניים. אורגינליים טיפוסים לחברת
ב נשואה היתה היא לילד, ואם גרושה

 באמריקה. היה זה אבל לאיטלקי. זמנו
ו שיער, ככוכבת התפרסמה היא בארץ
 החיים לשאלות החופשית בגישתה בכלל

שאומרים. כמו והחברה,


