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 מתוך סצנה רק זוהי תיבהלו, אל לא,
 לא זה לידיעתכם, אבל הלהקה. הסרט

 ששמעתי מה לפי שם. שהולך מה כל
 אומנם אמיתיות, הילולות בסרט הולכות

 אהבהבים אבל בתי־מלון, של רמה על לא
כן. זה למשל, באוטובוס

שיקה הנ
א בי ת ש

 לרצות יפה אם המצרי הג׳נטלמן את
 התיכון הים למימי כמוה יפה בחורה לזרוק

 הוא זה במקום וחלילה. חם הנ״ל, ענה
 וכך התיכון, הים למועדון אותה הזמין
וקצת עבודה הרבה בין — השניים בילו

 השישי וביום ביחד, רב זמן — תענוגות
 אירועים יומן אחר שעקב מי כל האחרון,

 לשלום לנאביל מנשקת עמירד, כיצד ראה
ש הנשיקה שזו הבטחה עם ולהתראות,

השלום. את תביא

רתיח של

 בין הגדול הרומן פרץ מאז חודש רק עבר שלעת־עתה מפני ובכן, החודשי ולמה
בלומנפלד. ועודד וינשטיין אמירה

 אומנם תשע. בת לבת ואם שנה מזה גרושה היא וכר, גרמנית ברמה יפהפיה אמירה
 עד מאד בודדה היתד אבל לעיניים, הגיגה מכונית ונוהגת שיגעון, ברמת חיה הבחורה

החלומות. אביר סוף־סוף הגיע אחד שיום
 בתור עובד הנכונים, התל-אביבייים, בחוגים מאד ידועה דמות הוא 30ה־ בן עודד

 בעידודה ליום מיום ומצליח נער, רמי על־ידי שמנוהלת גדולה ייצוא בחברת מנהל
 שנים, עשרים־ושלוש במשך גרמניה בת שהיתה אמירה החדשה. אהובתו של המתמיד

 תבלה שפה והחליטה מזמן לא ארצה הגיעה גרמני, לישראלי נשואה היתה וגם
חייה. את בשלווה

 עודדו כמו ונלהב משגע חתיך עם זאת כל מלעשות טוב יותר להיות יכול ומה
 הראזדלבעל- של למסע או באירופה, קניות למסע לה קופצת היא בפעם מפעם אומנם,

 שנראים שהשניים, הוא העיקר קצר. וגם משמעותי לא־כל־כך זה כל אבל את־הבת,
 אמירה נוסעת בקרוב אומנם, היאים. הבידור מקומות בכל מבלים ברצינות, מאוהבים

 תמיד כי מהר־מהר, לחזור מתעתדת והיא בשימחה״. ״לא מצהירה, היא הפעם, אבל שוב,
הזיכרונות. לאור ומתחמם פה שמחכה מי שיש לדעת נעים

סעד ונאכיל תמיר עמידה
דיפלומטיים מגעים

רינת רונית
חדשה קאריירה

 הגינקולוג בעלה עם ונוסעת מבוטל, לא
ש מבטיחה ומהנים, ארוכים לסופי־שבוע

 לביקור־נימוסין ארצה תבוא בקרוב אולי
ונראה. נחיה קצר.

 לא אני ליפות, נדבקים יפים תמיד למד,
 שדוד, שהעניין חושבת רק אני יודעת.
 כך, או כך לכסף. נדבק לכסף בערך

אמי יפים שני של הוא היום שלי הסיפור
רוב גולדנכרג־טוסז מיקי את תיים.

 אחיו שהוא הנ״ל, מכירים. בוודאי כם
ב ממגד נופל לא טופז, דודו של הקטן
 עוסק אלא שחקן, לא אומנם הוא יופיו.

ו מארגן ,מאחרי־ד,קלעים של בעניינים
רב. זמן מזה ילדים הצגות מפיק

 יוצא הזה והעשיד היפה הכישרוני ובכן.
 בלונדית יפהפיזז, חיילת עם אלה בימים

 לא אופן בשום הוא ? היא מי מיניאטורית.
 מדי צעירה שהיא טוען הוא לגלות. מוכן

ה למדורי להיכנס בשביל מכדי ונאיבית
 נראה מיקי בקיצור, בעיתונים. רכילות
הרא יהיה סוף־סוף ואולי לחלוטץ,1 מאוהב

8,בית ויקים שיתחתן טופז בני מבין שון
/ פיתרונים. לעתיד בישראל.

זילבד
לבד לא

שבו לפני רק
 ידיד שאלתי עיים
ארי עם מה טוב,
 למה זילכר, אל
 מד, לבד, תמיד הוא
ה עם בסדר לא

לסק ובכן, בחור?
 באה שלי רנות

 השבוע. תשובה
רו לבחור יש !יש
שנר מה ולפי מן,
רו דווקא זה לי אה
ה רציני. די מן

ריי־ היא מאושרת
האוורד, צ׳ל

עו ,21 בת צעירה
 אידיאל, בתור במחשבים בשלווה לה בדת

לפעמים. מדגמת גם היא חלטורה ובתור
אח חודשים מזה גיורת שהיא רייצ׳ל,

 פשוט כן, ברחוב. אריאל את הכירה דים׳
 ראה בדיזנגוף, היפה לה עברה ברחוב.
 וניגש, בפיתוי עמד לא וניכווד״ אריאל

צמוד־צמוד. וביחד מאושרים השניים ומאז
 למסע חזרות אלה בימים שעושה אריאל,

 לכל רייצ׳ל את משבץ להקתו, עם סיבובי
 לבד תלך לא היא שחם־וחלילד, מקום,

קרה. שכבר מה שוב ויקרה ברחוב

זילכר אריאל
ברחוב פגישה

לרכילות צעידה

מתחו נועזת רומנטיים מזמוטים סצינת
 אבל אגד. באוטובוס השאר, בין ללת,

 בטוחה אני המאושרים, מי גם תנחשו אם
 קשת ששי יותר. הרבה לכם ייראה שזה

אמת על אהבה עושים ערמוני ודפנה

י״־י־־י•

דוריאל ושרי צפיר טוביה
הארץ תוצרת

מנ בסרט שהוא גליקמן, שדוכלה עד
 ואז חם, על אותם תופס הלהקה, הלה
ואבוי. אוי

 טומן אינו השמנמן צפיר טוכיה גם
 תופין בתור קיבל הוא וגם בצלחת, ידיו

 למהדרין. ארוטיים ומזמוטים מיטה סצנת
 בסרט ליבו בחירת עם יחד הוא, גם אבל

 על ומתרגזים נתפסים דוריאל, שרי
 התופס אומנם, השמחה. אח להם שקילקלו

היומ בחיי לנו שידוע גוב, נירי הוא
לצו בסרט, אך מושלם כליבראל שלו יום
 הראיה זווית את משנה הוא התפקיד, רך

 ועושה מעלות, 180ב־ החיים על שלו
המוות. את המיסכנים לשניים

 אבל בסרט, יש עוד מה יודעת לא אני
 קיצרת־ כבר ואני שיש, בטוח ארוטיקה
בו. לחזות סבלנות
אתם. שגם לי נדמה

 צריכה לא אני רינת רונית זאת מי
 באמריקה מעשיה מה אבל לכם, לספר

 שכולם בגלל ברצון, לכם לספר מוכנה אני
 של הצלחה סיפורי על לשמוע אוהבים

מתגו היפה רונית ובכן, בחו״ל. ישראלים
 כושיות, עוזרות עם מפואר, בבית ררת

 באיזור הממוקמת הווילה, צמוד. ונהג גנן
 יער-עד מוקפת בוורלי־הילס, של היוקרה
 השיב־ ומיטב וחשמלים שערים עם רציני,
 מוגנת רונית בקיצור, והפטנטים. לולים
 וילדיהם הרופא בעלה עם לה חיה היטב,

עו ומה כשורה. מתנהל והכל באידיליה,
 לשבת אי־אפשר הרי הכיף? בשביל שים

 או הקירות, מזיו וליהנות בבית היום כל
ולהיראות. לראות לצאת

 ומצאה וחשבה, רונית לה חשבה ובכן
הצ ספר זלצר, סמי של בדמותו שותף
בשאלה ודנו ישבו השניים הישראלי. מרת

ותא קודמיהם, עשו לא שעדיין יעשו מה
 הם באמריקה. בייחוד קשה, זה לי מינו
ה זה עכשיו שהולך שמה לבסוף, גילו,

 מהר, רצו האיטלקי. פרוצי של אופנה
 מצויץ מקום מצאו הנ״ל, עם חוזה חתמו

 בוטיק שם ופותחים בולוואר, בברודיי
 אי־פעם שקם אחר בוטיק כל בצל שיעמיד

טוענים. הם כך בארה״ב,
ה עיסוקם, כל תם שבזה תחשבו ואל
 אמיתית נסיכה מאיטליה מייבאים שניים
 תנהל הזאת והמיוחסת כוגר, צולנג בשם
העניין. כל את להם

זמן בנותיה שלוש עם שמבלה רונית,

הנסיכה

ת ם א שלו ה
 להתנשק זכו ומנין גולדה רק לא

 כאלה גם היו ולא. לא מצרים, מנהיגי עם
 שנפלה עם כפשוטי עצמם את שמחשיבים

 מאד. פעילים להיות ההזדמנות בגורלם
 סנסציה באיזושהי וחלילה, חם מדובר, ולא
 ביקורו בימי אסורים אהבה מישחקי על
 סקופ לי אין אומנם המצרי. הנשיא של

 שסידרו סודית מאהבת איזו על בינלאומי
 חזון עוד נאמר זה על לסאדאת, לו

למועד.
 זה לכם לספר יכולה שאני מה אבל

 שאומ- כמו מאד, יפה סיפור כאן שהתפתח
 מגעים״, ״היו הדיפלומטית בשפה ריש
 סאדאת של לישכת־ההסברה ראש בין

 רשת של היפה הדוברת לבין סעד נאכיל
תמיר. עמידה שיף חיים של המלונות

 כדי לירושלים במיוחד שהגיעה עמירה,
 של מהפמליה חלק דיפלומט במלון לארח

 הם שאלה מלכתחילה כבר ראתה הנשיא,
 שהם בכלל משנה ולא גברים, אכבאר
ה לסעד עיניים עשתה בקיצור, מצרים.

 עיניים, לה החזיר והוא והחתיך, גבוה
היפה עמירה וכששאלה העמיקה. והידידות

החודש רומן




