
אנקורי. מרגלית דזמרת
 ג׳ורג׳ הסופר היה בחבורה נוסף איש
 הרקדן־כורי־ עם יחד שכותב פי פייפר,
 הביוגרפיה את פאנוב ואלרי הרוסי אוגרף

 הערב בל משך צמוד היה הסופר שלו.
ש סנסציוני ספר בזמנו שכתבה לסופרת,

 במקום והיתה בארץ, רבים הדים עורר
 הגדיר מהנוכחים שמישהו נוספת, בחורה
 למרות שמונה־עשרה׳׳ בת ב״עלמה אותה

 מוכיח היה יום, של אורו או מקרוב, שמבט
 הגיל את מזמן כבר עברת כי בקלות
ההוא. המתוק

 בכבודו* פאנוב ואלרי הרקה גם כן,
 הדוגמנית בשבחברתו במקום׳ היה ובעצמו

 איריס לשעבר, ומלכת־המים היפהפייה
דוידסקו.

 ואגי ״פאגוב
״ ידידים רק \

לו שמועות ך* ש משחו מתרחש כאי
 אירים בין לידידות, ומעבר מעל הוא | ן

 גאלינה אשתו שעם הרקדן, לבין היפהפייה
 ה* שנות של ויוליד! ״רומיאו בתואר זכה

 לאחרונה. מאד נמרצות נעשו שיבעים״,
 ראו כי להישבע מוכנים שהיו כאלה היו

 אינם כשהם ציבוריים, במקומות יחד אותם
ה הידידות את וכלל כלל להסתיר מנסים
ביניהם. והמשמעותית עמוקה

 עם בחו׳׳ל, ברגע נמצא פאנוב ואלרי
 :מכחישה — עצמה דווידסקו אירים אשתו.

להד״ם•
 דרו פאנוב את ״הכרתי :איריס אומרת

מ הדש עולה שנינו, של משותף חבר
 יחד יצאנו קלמנוביץ/ שבתאי בשם רוסיה

 בקיסריה, וגאלינח ואלרי של להופעה
 אחר־כך, לבלות. הלכנו ההופעה ואחרי
 לפגוש בהצעה אלי בא קלמנוביץ׳ אותו
 גילו לא שעדיין יקרסון, בשם רוסי צייר
 ידוע צייר היה שהוא למרות בארץ, אותו
 שנתיים שנה בעוד לדעתי, ברוסיה. מאוד

ביותר. גדול יהיה הוא
 על יחד לעבוד והתחלנו אותו, ״הכרתי

של להופעות תיפאורה בשביל רעיונות
לוי איציק לנישואיו: המועמד

רומן מנהלת היא אך שנים, לדבריה, איריס, מכירה שאותו

 שהוא — איציק האחרונים. בשבועיים רק איתו אינטנסיבי
 — הכנסותיו מקור על עדיין עמד לא איש אך ידועה, דמות

ביניהם. לרומן הראשונים ביסים כבר להתחתן החליטו ואיריס,

גלו אווי החנו:
רבים, עיתונים ״סופר־סטאר״. של בדמות

 של בחייה נכבד מקום שתפס קשת, מזל בן
 לציירו מרבה היא הגדולה. אהבתה והיה איריס
באיריס. גם התעניינות גילו גלר, אודות שכתבו
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אשתו. עם גם מיודדת היא וכי גרידא, אמנותיים ביניהם היחסים כי בתוקף

ה ה * רח הי די  ים־חמלזז משגע. ליי
 וחבורת מעולם, היד, שלא כמו יפה היה 1

 בביום- עירומים שהתרחצו, האנשים
נר העומדים, המלוחים במימיו היוולדם,

 מן בריחזק־מה להפליא. מאושרת אתה
 הש־ השאר כל זוג. לו התבודד החבורה

חסרי-דאגות. כילדים במים תובבו
 מפורסמים אנשים במה כללה החבורה

 והבידור התיאטרון האמנות, בעולם מאד
 (״פפו״) יוסף הבמאי למשל כמו בארץ,
ו* מאד, מפורסם שחקדתיאטרון מילוא,
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