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ה של אהובותיו של דעתן מה ש  מ
ז האחרונים נישואיו על דיין

 סוף־סוף,״ התחתן שהוא שמחה ״אני
 שהוא רק ״חבל מור♦ הדסה שמחה

ה פני שנה. 15 לפני זה את עשה לא
 שונים היום להיות היו יבולים דברים

בל״בך.״
 דרכים הספר מחברת ו שונים איד

הרומן פרשת את תיארה גו לוהטות,

פיר ולא סתמה שר־הגיטחון, עם שלה
שה.

אלכ עם הדסה יוצאת אלה, בימים
קי, סנדר ס מינ  תל-אביבי גרוש ק

קי, יוסף של בנו שהוא נאה, ס מינ  ק
הפילהרמונית. של הראשון הכנר

ני אחרי קצר זמן לצפות, יש האם
 הדסה! של לנישואיה גם דיין׳ של שואיו

פירשה. ולא סתמה באן, גם הדסה,

במזוודה-התחתן האיש
 במזוודה שהאיש שנתיים, לפני זה היה

ל ונכנס בצהרי־היום, רעב לפתע חש
בדרכו. שהזדמנה הראשונה מסעדה

מסעדה, באותה שהופיע הבאה בפעם
 לא כלומר, רעב. בגלל היה לא כבר זה

 :למגישת־המזון כמו — למזון רעב בגלל
ב ההזמנה, את ממנו שקיבלה הצעירה

 בעיניו, חן מאוד מצאה הראשון, ביקור
 בתירוץ שנית. עיניו בה לזון נכנס והוא
כמובן. מזון של

 היה יכול לא אז, ההתחלה. היתד, זאת
 שנתיים כי לדעת, עדיין במזוודה האיש
 יהפוך הוא ראשונה, פגישה אותה לאחר

יחד. גם המסעדה ושל האשד, של לבעלה
 השבוע, :לו שקרה מה בדיוק וזה
ל לוק ,ו״)(״מאדר מרדכי לו נשא
 מאביה, קיבל מויל, קלוטילד את אשר,

המשפחתית. המסעדה את שואין,כמתנודני
 האמנו־ הקאריירה לסיומה הגיעה בכך

 הופיע נישואיו, עד שכן לוק. של תית
ב אלהמברה, בתיאטרון כשחקן לוק

לוק יעבור עתה, בנמל. שמח מחזמר

א מה זה? היה י
 שרונה הארץ את עוזבת השבוע׳
 שד־ של אשתו-עד-לפני-שבועיים מארש,

פרי♦ עמק והטלוויזיה הרדיו רן
בגר־ הקרובה, בתקופה תחיה, שמנה

שרונה

 אל־ סניף כמנהל אביה עובד שם מניה,
 חוזי־ במה כבר קיבלה היא במקום. על

 מעול־ להתרענן ותנסה בדוגמנות, עבודה
האחרונים. הנישואין

התגר בעצם מדוע אותה כששאלתי
 פשוט ״זה :באלגנטיות לי, ענתה שה,
זה.״ היה לא

 היא זה לאיזה אותה לשאול רציתי
נעים. לי היה לא פשוט אבל מתכוונת,

לול, מרדכי

המסעדה. את לנהל יתחיל העסקים, לעולם
 תשע לפני עולמי, לפירסום זכה לוק
 בתוך ומסומם כפות התגלה כאשר שנים,

שני ברומא. בנמל־התעופה ענקית מזוודה

 באשדוד הגרוזינים מרד אם השאלה
 עוד תהדהד מאורגן׳ או ספונטאני היה

נלסון לרפי אולם הארץ. באוזני רבות

ב בערב, שעבר החמישי ביום זה רימז
להת המורה של תל־אביבי הצפון ביתה

 הרפואה שפילאי הם, אילנה עמלות
 אשת־החברד, של לעזרתה חשו המודרנית

 אשתו רוזנשטיין, מלכה׳לה היפהפיה
רוזנשטיין. אמנון עורך־הדין של

משלושת אחד ליד ישבה מלכד,׳לה

 למעשה שהיו — מצריים דיפלומטים
 המזוודה, את להעלות עמדו אנשי־ביטחון

 המצרי, למטוס דיפלומטי, כדואר שסווגה
 גניחות איטלקי איש״מכס לפתע שמע
 ברגע ניצל לוק, נתגלה כך הדואר. מתוך

האחרון.
 ארצה עלה ,40 בן כיום שהוא לוק,

 את עבר הוא 1961ב־ .1948ב־ ממארוקו
 אשה אחריו משאיר כשהוא הרצועה, גבול

 הורים שני על לדבר שלא ילדים, וארבעה
ואחיות. אחים ותשעה
 ששלט והחסון, הנאה הבלונדי הגבר
 לשירותי- מתאים נראה שפות, בשבע

 למענם, גייסוהו והם המצריים, הביטחון
המצרי. מהכלא ששיחררוהו לאחר

 הגבול, את שעבר לאחר שנים ושלוש
 האם למה? במזוודה. לוק עצמו את מצא
 ההרפתקן כי — חשדו או — המצרים גילו

 אירופה בבירות למענם שעבד הבלונדי
 למעשה המשרת כפול, סוכן הוא השונות,

 שהוא בו חשדו האם הישראלים? את
 שנועד ענק כסף סכום לכיסו שילשל

אחרות? למטרות
 לפיר־ מחכה עדיין המוסמכת התשובה

 מהמזוודה לוק הועבר בינתיים, סומה.
 שנים, כמה ישב לדין, הועמד לישראל,

עצמו. את ושיקם השתחרר,
 הושלם שהשיקום היה נראה והשבוע,

 מנישואיו בניו ושני בנותיו שתי סופית.
 זה, לצעדו בירכתם את נתנו הראשונים

 את אלה נישואים מסמנים מכריו ולדעת
המפורסם. ההרפתקן של הסופית ההרפתקה

הם :אותם לגדל זול גם זה, מלבד
עצ של העור את מתים, דגים אוכלים

טינופת ובל נושל, שהוא לאחר מם׳

מקרוקודיל ן7\<<7ס
מאורגן.״ ״בטח :בתשובה ספק אין

״ינו :אותו אירגן מי אפילו יודע הוא
 (מיל.) שרב־סרן הרי דרפי, אליבא קא.״

א׳ משה הצנחנים ק  נער־השעשועים ינו
 אלא איננו כצייר, לאחרונה שהתגלה

 שם שבחש זה והוא במוצאו, גרוזיני
בקדירה.

לאח מגלה הפוליטיקה, מעסקי לבד
ב רבה פעילות גם האילתי נלסון רונה
 שלו בכפר־הנופש האורחים, המזון. ענף

 ליהנות, בקרוב יוכלו לאילת, דרומית
 מ־ מסטייק להם, יתחשק דווקא אם

יתח לא אם גם ואולי בשר־קרוקודיל.
להם. שק

 :המרתק הקולינארי לחידוש הסיבה
ב הרחוק, מהמזרח ארצה חזר נלסון
 פחות לא מגיעים ובעקבותיו שעבר, שבוע

ומ מאוד חיים קרוקודילים. מארבעים
מאוד. סוכנים

 ז קרוקודילים צריך הוא מה בשביל
ב אותם יגדל הוא :אומרת זאת מה

 העור, את להם ויפשוט בכפרו, בריכות,
קרוקו של עור בשביל :תרתי־משמע

דו חמישה בעולם היום משלמים דיל,
לאינטש. לר

 נלסון של להתפעלותו גבול אין בכלל
ע להסתכל :החדשים מילדי־שעשועיו

או הוא בשמש, שלווה תופסים ליהם
 פסיכיאטרי. מטיפול טוב יותר זה מר,

שלהם. מהשלווה נדבקים

להם. מציעים שרק אחרת,
 או הולך, לא שלהם שהיצוא ובמקרה

תמיד אפשר וחלילה, חס מתפגרים, הם

מלכה׳לה
 במל־ עסוקה שבחדר, זזברידג׳ שולחנות

שכנ אליה פנתה כשלפתע אכת־הקודש,
 גינקולוג של אשתו למשחק, תה

ואמ לריצפה, ממחטה השליכה מפורסם,
 את תרימי ניסוי. נעשה ״בואי :לה רה

 מהריצפה.״ המטפחת
המטפ את החזירה התכופפה, מלכה׳לה

 קבעה בת,״ לך ״תיוולד לשולחן: חת
הגינקולוג. אשת

 ן אמנם מלכה׳לה. התעניינה ? דווקא למה
 . לק־ יכולה שאשת־גינקולוג להניח סביר
 במשך מבעלה, המקצוע מסודות כמה לוט

זאת. בכל אבל השנים,
 המומחית. הסבירה מאוד,״ ״פשוט

 היית אם באמצע. המטפחת את ״תפסת
 בן.״ היה זה בקצה, אותה תופסת

 פשוט שהאמצע להסביר רצתה מלכה׳לה
 שותפיה אבל מהקצה, קרוב יותר לה היה

 קוצר־רוח, גילו כבר למשחק האחרים
 את נטשה והיא המקצועית, השיחה נוכח

הנושא.
 בת. ילדה היא מכן, לאחר שעות כמה

במזל־טוב. במניין, רביעית

 הכפר. לאורחי סטייקים מהם לעשות
מראש. נלסון ממליץ מאוד, טעים

ב שכן :יודע רפי אומר, רפי ואם
 והונג־קונג, טיוואן בסינגאפור, ביקורו

וליהנות. — מזה לטעום הצליח הוא

 ונהנה, ממנו, טעם שהוא נוסף דבר
 שהוצמדה סינית חתיכה טין׳ היתה
ה הסינית שהיא נשבע ושנלסון אליו,

גדולים. שדיים בעלת בחיים יחידה
יודע. רפי אומר, רפי ואם

ומין רפי
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