
□צידוו 1!ר1ו1רו1 *

 הבשורה אבל לכתוב, מה אין עדיין הרבה
 ששי לשהקן־זמר עצמה. בזכות משמחת
 יונה הבימה שחקנית ולאשתו, קשת

 יונה, והפתעות. חידושים יש אליאן,
 היממה להריונה, השני בחודש הנמצאת

 ולמרות המשמחת, הבשורה עם כולם את
 בחוג בסוד, כאילו שמור עדיין שהעניין

 על לבשר לנכון מצאתי בלבד, המישפחה
כה

וה האמנים בחוגי ידועים וששי יונה
 זה נשואים הם האידיאלי. כזוג מהמה

 ואין מריבות על ידוע לא שנים, מזה לזה
 יחד, תמיד נראים שניהם גועשים. גלים

סביבם. שורה טובה אווירה ותמיד
 שיגעונות ליונה יש אומנם אלה בימים

 מתוקים, ולמשקאות מסויימים למאכלים
 הכמה ולא ההריון לא חשש. אין אבל

לחד ועד אותה. ישנו הנוספים קילוגרמים
 מזל להם נאחל הבאות, המשמחות שות

וברכה.

 / בעיר שמסתובבות שמועות יש לפעמים
מע אני אבל האוזניים, את לי ומעמידות

הבריאות. לשם מהן, להתעלם דיפה
 גושפנקה מקבלת כזאת כשאחת אבל

 עליה, אכתוב שלא סיבה שום אין רישמית,
 והפעם ויודעים. מדברים כולם במילא כי

 טוב־טוב מחבר ששמעתי סיפור לכם אספר
 הרומן מתנהל וסביבו שעליו הבחור של

הבא.
 ן הרבה אז רווח• זאג לשחקן כוונתי

 :לדעת זאת אבל לספר, מת בינתיים אין
 על אל דיילת עם רומן מנהל הבחור

 הרבה עוד התחיל וזה טיקוצקי, ליאורה
 שרגא בסרט לצידו שיחקה שהיא לפני
 בחו״ל, עוד החל שהרומן אומרים יש קטן.
שנדע. אנחנו מי אבל

ההתפת תהיינה מה יודע מי בקיצור,
בסבלנות. להתאזר נא חויות.

שנד
צרעות

רווח זאב
החדשות והרי

המיל
□3 השאיר

 בכיליון־ לו חיפו הגיזעיזת הרווקות כל
 לסת- ■קצת התחיל ׳שהוא יסטו יאבל עיניים,
 כמו ישירה בטיסה הנה הגיעה מי אקלם,

 שלוי הקבועה החברה לא אם בסיפורים
 אני ייאוש. ואל אבל בחיים. זה ככר. !מילא,

 הצעיר הישראלי למיליונר הפעם מתכוונת
 שהגיע בגרמניה, המתגורר שסודן, דודי

 את לגלות מוצהרת במטרה לביקור־ימולדת
הכשרות. ישראל בנות בין נפשו ׳שאהבה
 אייתו הביא במלון, סוויטה ליו לקח הוא

 שלו הבולטת מכונית־הספורם את במיוחד
 התל- החתיכות סל על לעבוד והתחיל

 ברוםנים-למשרתות, שכמו !אלא אביביות.
 איזה ׳ולהכיר להיקלט מתחיל ׳שהבתור סמו

 יען שמה, את להזכיר ׳נעים שלא יפהיפ״ה
 לדעתכם מי פלום, מהעניין יצא לא כי

 הצמיד חברתו לא אם במפתיע פד, ׳נוחתת
 ז מגרמניה היישר ■שהגיעה קארין, דה

הישראל החתיכות על שמעה פשוט היא
 לעזוב מסתכנת לא שהיא והחליטה יות,
 ה־ הזאבות כל בץ בודד שלה החתיך ;את

יתל-אביביזת.
 לשבור הספיק ילא ׳שהוא שחושב יומי

מק אפילו הבחור טועה. לבבות, כמד. סד,
 כל על ׳שקשר, הקשרים על לשמור פיד

 הוא עושה? הוא ומה יבוא. שלא מיקרה
 המכונית עם לסיבוב בגרמניה יוצא פשוט

 אל שבמכונית מהטלפון ומצלצל המפוארת,
 מבלי ׳נסיעה כדי תוך שידו הישראליות

 ׳שנשאר כמעט הוא ׳מהעניין. תדע שקארין
 לאנשים ׳שכיאה אלא קבע, כבר אצלנו
 היה הוא הבינלאומי, הסילון בהוג היפים
 לנידיורק — לדבריו — מהארץ לטוס צריך

במוע ג'אגר ביאנקח שערכה למסיבה
לקלן. חזר ומשם היוקרתי, 54 סטודיו דון

יחזור. עוד הוא פחד. אל

 רומן־אהבה על לכם סיפרתי בשעתו
 משח בין הרחוקה, בניו־יורק שהתנהל
 קופד. אורית היפהפיה לבין מטלץ

 על אלה בימים התבשרתי לצערי ובכן,
 יוקי שכששמע היא הפואנטה אבל סיומו,

 של הצמוד חברה שהיה מי חירושדמי,
 שהיא הרומן על שנים, חמש במשך אורית

 החל בניו־יורק, גבוהים בגלים מנהלת
 שאליה שלו, ד,לשעבר את יאבד פן מפחד

עזים. געגועים חש
 לשים והחליט לשם, לו ונסע קם הוא

 לא רק הוא מטלון. עם שלה לרומן קץ
 גסיסתו בשלבי ממילא כבר שהרומן ידע

 גר־ עמי שהדייל קרה ככה האחרונים.
 לו בישר יוקי, של בטיסה שטס גות,
בניו־יורק, דירה לו לסדר יכול שהוא

אליאן יונה
במישפחה שימחה

 המטלון, של לדירתו ישר שם אותו והוביל
 שהולך מה על דבר וחצי דבר לדעת בלי

 הגברים שני התיידדו והנה שם. לקרות
 ימים חלפו ולא משותפת, שפד, ומצאו
מה המשותפת אוריתם להם ויצאה רבים
 שהוא לעסקים יוקי את הכניס משה ראש.
 היום חולשים ושניהם הגדולה, בעיר מנהל

 מהחיים, ומבסוטים מצליחים בוטיקים על
ישנות. ו/או חדשות אהבות בלי

קופד אורית
ומכאן מכאן קרחת

 ונראה זה, את זד, להם שיש העיקר
 לשביעות־רצונם. בהחלט הנוכחי שהמצב

נש הנרדמת היפהפיה לאו הגורל, צחוק
הבא. לנסיך בהמתנה לבדה, ארה

חודה נמרים
 עזב נמרי •טאיל ואיש-הבוהמה הצייר

 ברור לא עדיין אירופה. לטובת אותנו
 לנטוש ההחלטה במוחו התגבשה מתי בדיוק

 נקודת־מפתח לדעתי יש אבל הארץ, את
אשתו־לשעבר וזוהי הזאת, להחלטה רצינית

נמרי שאול
האשה בעיקבות

 לטובת אותנו לעזוב החליטה שזו אחרי
 הפזורים בניה ושני הקודמים בעליה שני

 בארץ ובודד מיותם נמרי לו נשאר בעולם,
מקומו. את מצא ולא

 לו יושב שם צרפתה, ונסע קם לכן
 ואיש- זמן של תקן על אחיו נמרי, יוני

 האח את ידביק לא שהאח למה אז חברה.
לו? בטוב
 לצערכם, גם ואולי לידיעתכם, רק אז
בחו״ל^ נמרי האחים שני יושבים היום

המשולש


