
סמי ער סגל פרדי צעקה החוצה!" מפה תזדיין
ממועדוזה מלוויו וצח אותו וסילקה שדוו פלאטו

 ללא-הרף שהושמע האנגלית, בשפה יגאל
 יהד לארץ הגיעה מיקה המסיבה. במהלך

 שהעניק בכרטיס השלוש, בן אורי בנה עם
 שנשאר יגאל, יום־הולדת. כמתנת בעלה לה

 אל להצטרף ומיהר התגעגע, במינכן, לבדו
 למהר עליו כי סיפר הוא ובנו. רעייתו

 אלה בימים מתחיל שם לגרמניה לשוב
לתקליטו. הענקי מסע־הפירסום

 יצחק רשות־השידור מנכ״ל של רעייתו
 שחקני ברומניה. עתה השוהה ליבני,

 וי־ שלמה לוי, אורי הקאמרי התיאטרון
 דליה עם ששיחק תאומי ועודד שינסקי
 הגיעו — לוהטיס חולות הראשון, בסירטה

 ההצגה על האחרון המסך שירד אחרי מייד
משתתפים. הם שבה

הגיע כשלפתע בעיצומה, היתד. השימחה

 לא שהוא פרטית מסיבה זאת מזה חוץ
אליה!״ הוזמן
 שהחלה במסיבה, משבר הסתמן וכך

 אחרי מייד אולם מאד. ידידותי במצב־רוח
 חודשה המקום את ואשתו פלאטו שעזבו

 מזמרים וחבריה כשדליה במרץ, השימחה
 הארוס וצ׳אק, קולות בקולי שירי־מולדת

מעריצים. מבטים בארוסתו נועץ הטרי,

| ידידיה לפני החדש ארוסה את מציגה

 השגרירות של רצינית ׳נציגות והיתה מור,
 פישר, פר השגריר של בראשותו הגרמנית,

 היתד, שבהם מהימים עוד דליה את המכיר
בגרמניה. גדולה כוכבת
 ללא היו, במסיבה ביותר היפה הזוג

ה מיקה, ואשתו בשן יגאל הזמר ספק,
 לצאת עומד שם בגרמניה, עתה שוהים
של הראשון תקליטו לאור אלה בימים

 אילנית הזמרת הגיעה יותר מאוחר
 ביותר, נרגשת היא נחום. בעלה בלוויית
ל יוצאת היא היום למחרת כי וסיפרה
 גם הארוויזיון. בתחרות להשתתף אנגליה,

 משהחלו הגיעו, נילי ואשתו ברקן יהודה
 הולדת אחרי הליליים, בילוייהם את לחדש

רועי. בנם
ליבני, אתי בלוויית בא בר־יותם ראובן

 היא פרדי. של סבלנותה פקעה לבסוף
״תז :בצרפתית המולטימיליונר על פקדה

 יכול לא שלך הכסף !החוצה מפה דיין
 לה השיב לא הנדהם סמי !״אותי לקנות

המקום. את מלוויו עם ועזב
 גם ״אני פרדי. הסבירה נגדו,״ לא ״אני

 אבל לצרפת. אותו שיסגירו זה בעד לא
חוצפה. זאת לכנסת, לרוץ מעז שהוא זה

ה 11111ן'1 !  השאירה לביא דליה □
בבי ילדיה שני את 11111 11\ 11
קבו בראש לישראל ובאה שבמייאטי, תה
 בנזייאמי־ביץ/ המגבית פעילי 150 צת
כספם. הולך לאן להם להראות כדי

ם

 בחברת בורשטיין מייק הבדרן למקום
 מוזמנים. כמובן, היו, השניים עדית. אשתו,
 הופיע לא ששמו זוג בא איתם יחד אולם

 המועמד- אלה היו המוזמנים. ברשימת
 אנט, ואשתו פלאטדשרון שמואל לכנסת

 שלהם. צלמי-החצר שני אליהם כשצמודים
 דליה ישבה שם הבאר, ליד התיישב פלאטו

 העיתונאים. מידידיה אחד עם ושוחחה
 פלאטו של צלמו אליה כיוון שבו ברגע

 ועזבה מהמקום דליה קמה המצלמה, את
 ״הלו, צעק: הצלם בהפגנתיות. הבאר את

 את מקום, לשום הולכת לא את דליה,
 לא דלוה פלאטו!״ עם להצטלם צריכה

 העיתונאים גבה. את והפנתה השיבה,
נדהמו. במקום, שהיו והאורחים

 ושאל פרדריקה אל ניגש מהם אחד
 :מייד ענתה פרדי ?״ מוזמן ״פלאטו :אותה
 היא לא!״ — יודעת שאני כמה ״עד

 מסיבה -שזוהי ליו והודיעה פלאטו אל ניגשה
 מייק המקום. את לעזוב עליו וכי פרטית,

 קודנדלכן פלאטו עם שבילה בורשטיין,
ל ניסה האוסטרית, בשגרירות במסיבה
 הוכיחה פרדי אולם אורחו. שהוא הסביר
״המסי :חד־וחלק לו והודיעה גבר, שהיא

 דליה, של לידידים רק מייועדת הזו בה
 פוליטי הון לעשות שרוצים לכאלה לא
חשבונה.״ על

הועיל. ללא אך להתווכח, ניסה פלאטו

דדויה החוו חתן
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