
פר עם שבאו וילדים אזרחים
 את לראות כדי בידיהם חים י** *■ •*■

 האנשים לחדר להיכנס הורשו ולא הנערץ, ו
 בר־ השוטר של לידו מתחת להציץ מנסים כיס-

פנים. אל פנים סטארסקי את הרואה

להפ שהחליט טלית, המאוכזב האמרגן את
 לא או ירצה אם — סטארסקי את גיש

 ״סידרתי האומה: גדולי כל עם — ירצה
 אצלם שרון ואריק לילי עם פגישה לו

 אחר- חמש בשעה ברחובות, בבית,
הצהריים.״
 במסיבת־עיתונאים סטארסקי כשנשאל

 ראש־הממשלה, עם להיפגש דרש אם
 שיותר כמה עם להיפגש רוצה ״אני :השיב

עם להיפגש לי מציעים בישראל, אנשים

הכ הוא מלאכתו. את יודע קלמנוביץ׳
 רגל או יד היו לפלאטו כי מכל־וכל חיש

 מלום־ המפורסם השוטר של באירוחו
 היה מישרד־התיירות ״אם ואמר: אנג׳לס,

 דריסת־רגל, איזושהי יש שלפלאטו יודע
 הוא סטארסקי, במיבצע ביותר הקטנה ולו
 גלאזר.״ מייקל פול את מארח היה לא

 ב־ כי למצוא עשוי טוב שיחפש ומי
 הכלב. בעצם קבור זה מישפט

פירסומת אחר פלאטו ח״ב של רדיפתו
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 ה־ עם נפגש שסטארסקי ובזמן הצטנעה הרגיל, המראה בעלת אליזבת, כוכב. של כנערתו
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 אומר עצמי את מוצא ואני אנשים, מיני כל
כן!״ כן, כן, הזמן כל

 המארח מי
הרישמין

 חקי- לא או חקירה זיתי• לא לאט* ן*
£  ברור לא סטארסקי. עם ייפגש הוא רה, 4
 לארח שביקש האיש כי ידע סטארסקי אם

 אחרי התל-אביבית, במיסעדת־הפאר אותו
 מסיבת- את לבטל משום־מה שהחליט

 השילטונות על־ידי מבוקש הקוקטייל,
 יידע שהוא הוא שברור מה הצרפתים.

 מדינת של מכובד חבר־כנסת הוא שפלאטו
ישראל.

 ארוחת־הערב אכזבה! לאותה אוי אך
ביש יומיים אחרי עייפות. מטעמי נדחתה

 בדירת להישאר סטארסקי ביקש ראל
לבד. — שלו החברה עם שלו הנשיאות

 ראייה. טעונה שאינה המפורסמות, מן היא
כנר משתוקק הוא שר־האוצר לתיק ,מלבד

ישר של הרשמי ״המארח לתואר גם אה
לפרסו יזכה זה שבתפקיד יודע הוא אל״.

 ל־ מופיע כשהוא בעתונים, מירבית מת
 אלא בארץ. המבקרים בדרנים של צידם
הבד של לחסדיהם נזקק הוא עתה שעד
 מא- לאנריקו ועד צ׳ארלס מטינה רנים,

בצילו. להסתופף שיאותו כדי סייאס,
ה האורח יהיה פלאטו, החליט הפעם,
 זאת להבטיח הדרך שלו. כולו מפורסם

 עליו שהיה מה כל ביותר. פשוטה היתה
 כרטיסי את לממן להתנדב הוא לעשות
 והוריו ידידתו הבן, גלאזר של הטיסה
שלו. כולה תהיה והתהילה ובחזרה, לארץ
 על לארץ סטארסקי למעשה הגיע כך
 נוספת פעם שהוכיח פלאטו-שרון, ח״כ

 לשעשע כדי הוצאה בשום חוסך לא הוא כי
ישראל. עם את

■ישי שרית !

נ11 ^  נודע ארכיטקט גלאזר, סמואל ך
 עליו לדימום, שפרש מבוסטון

 מאד, בו גאה שהוא מייקל פול הבן מעיד
 סטארסקי של חברתו אליזבת את פגש
כבת־מישפחה. נשיקה ממנו קיבלה אשר


