
 זוכרים בוודאי שטרביתכם יספק לי אין
 בעברית הראשונה הטלוויזיונית הס״דרה את

ל וגרמה הישראליות, הטלוויזיה !שהפיקה
ה למכשיר מרותקים ׳שיהיו ישראל בני

 ושלונדק. חדווה קראו לסידרה נכון, פלא.
 נרקם הפעם סיפורי ברור, שהרקע אחרי אז
 השחקן הוא הלא דאז, שלומיק סביב לו

 זיל■ מנחם מהאופק, מאז נעלם שלצערי
 מתחום עיקכות״ו נעלמו בדיוק למה ברסן♦
 כן שאני מה אבל יודעת, איני הבידור
 היה אי-אפשר עליו רכילות שגם יודעת

 רציני לבונקר ׳נכנס פשוט הבחור למצוא.
גלים. עשה ולא

 סיפור ודווקא יש. סוף־סוף כיום, <אבל
 ׳ולפי גמורה, וברצינות מאוהב, הבחור יפה.
 החתונה סיכויי רואות החברים שעיני מה

 בהורה היא המאושרת בהחלט. רציניים
 לפני שהתגרשה הצי-א״לתי, חיפאי ממוצא

אל־רום. מאמנון שנה
 בת קטנה בת יש זו רום אל־ לדורית

 לתפארת. לבד מגדלת היא שאותה שנה,
בפני ידועה דמות ׳שהוא אביה, אומנם

זילברמן מנחם
ענזוק בונקר

 צ־1ני הוא, אבל מעט לא לה עוזר עצמו
 לא ידוע, מאמן־כדורגל ׳שהיה מי בורג,

בשניים. החיים צורך את לה לספק יכול
 את שמשלים מנחם, לתמונה נכנס כאן
 השבורה בדירתם יחדיו גרים הם החסר.

 רבים ימים יעברו ולא בצהלה, החדשה
החופה. תחת יעמדו והם

 בזמנה כותבת וגם סיפדות לומדת דורית
 מרחיקות־לכת ׳׳תוכניות יש לשניהם הפנוי,
 לחכות אלא נותר לא ולנו הבידור, בתחום

 אותי, תשאלו אם אבל יום. יילד מה ולראות
ל בעלה ברגל. הולד לא שנה בן רומן

 חופשי ממשיך לעומתם, אמנון. שעבר,
 עושה דווקא ׳שהוא ׳ונראה לבדו, ומאושר

 ומעודף מהעניין ונהנה ׳משוגעים חיים
והיפות. הצעירות הבחורות

 לא עדיין לעומתם, כן גם הוא, אבל
ברצינות. זה את לוקח

ס גב׳ של הערבי הרקע או ר ט ש
 (הראשון הארץ של השני האליל של אשתו היפה, לכוורדי

 את להחליף צריך היה אותי תשאלו !שאם !למרות סטארסקי, היה
 מעני המפורסם הססאטור הוא הלא שטראום, פיטר הסדר),
העיתו ׳בארץ. ,׳שהיחד בזמן קומוניקציה בעיות הרבה היו ועשיר,

 אומרת !ולא מתראיינת שאינה על התלוננו וכלי־התקשורת נאים
 היתה ועשיר עני שהסידרה ׳שאמרה מזה וחוץ רעה. או טובה מילה,
הוסיפה. לא קיטש,

 ובמיקרה א״ש־׳שלומו, עושה העיתונאי עושה שלא מה אבל
 למשך אירה הבחור נלסץ. רפי אילת, !של המלך זה היד, זה

 ונתן לאי-האלטוגים בסירה אותם לקח שטריאוס, הזוג את !שלם יום
 בוורלי השתחררה ולהרגיש בלי שכנראה עד אמיתי, גוד־טיים להם

חופשי. לדבר ׳והתהילה מהלחץ
 בקנה־מידה אנגלי ואיש־עסקים בנקאי הוא אביה כל, קודם

 עלתה גם היא בכוויית. ׳שנים יחמש איתו חיה ובוורלי בינלאומי,
 לא־מ׳בוטל. זמן בלבנון ׳היתד, וגם רעולות, כשפנית ׳למכה ׳לרגיל
 שפיטר החוור, הוא ׳אוהבת היא ׳שאותו בעולם היחידי המקום ׳אבל
במו־ידיהם. לשפץ עומדים הם אותה ואשר מזמן, לא קנו והיא

 לשתול הוא הפרק על אצלם העומד הראשוני הפרוייקט כיום,
 לבית המובילה לדרך מיועדת הזאת הכמות וכל עצי-אורן, 3,000

 הסר ומה המאה. מתחילת ׳לארמון ׳להפוך עומדים הם שאותו
 י׳ש, עשיר אביא יש, חווה לח, י׳ש בעל של ;שיגעון ׳בחיים? לד,

 אין פשוט כלום, אומרת לא הבחורה לחינם לא יחסר. לא וכסף
להתלונן. ימה לח

 החליט ש׳רודי היתד, רפי של בכפר הביקור שיל הפואנטה אבל
 יום, של בסיומו כך. לו קרא היום וכל לפלקונטי, דומה שרפי
 אחרי לחזור הבטחות המון עם בני־הזוג עזבו ׳וביגון, בצער

 ׳לציוויליזציה, יוחזרו הקטן השכור המטוס על עליו השיפוצים,
באיילת. מר,שמיד,ם הדים שמעינו בתל-אביב כבר אבל

התחיי להם היו ולא זמן ׳להם יהיה ישאילו בוורלי אמרה ואז
 הכפר את לבנות לרפי ועוזרים שינה באילת ׳נשארים היו בויות,

הכיף. בשביל רק שלו
שטרא׳ום בוורלי
להמונים קיטש

ה״עוזות

דוגמנית
 שולי היא הלא המודה, דוגמנית על חמוד, סיפור לכם סיפרתי שבועיים לפני

בשלום. ׳מהן יציאה אך המכס !שלטונות עם לצרות שנקלעה השיער, זהובת חנני
 הציפור ׳אבל בעיות, ׳בלי פעייה מכל יוצאת ■שהיא בפני טענה אומנם הזאת הקטנה

היו. גם בעיות לה היו שהפעם לי, גילתה בבתי־המישפט שמתעופפת שלי
 — שיהיה לקוות ׳רצתה ששולי כפי ולא דולר 3,588 ׳של בסכום מדובר ראשית,

 אי-׳שם עוד הוא האלה הירקרקים החזקת ׳שמועד לספר שבחד, היא שנית, דולר. 3,000
להשיגם. היחידי המקור היד, עדיין לילינבלום של כשד,שוק ,1976 בשנת

 אחרי ובכן, הנבוכה. לשולי שקרה מה אלא ׳׳אותנו מעניינים מיספרים לא אך
 אליה מתייחסים ש״הם״ השופט לפני התרעמה כחוק, נעצרה והיא הוחרם ׳שדרכונד,

 עורך־דין להזעיק מיהודה ושולי ביותר מזה התרשם לא השופט אמיתי. ״קרוק״ אל כמו
 מאד. לה חשובים ושלה-׳בהיו״ל הדוגמנות שעיסקי השופט את לשכנע לה •שיסייע ידוע,

חלקי. באופן רק אבל והצליח, אומנם הפרקליט
 היא המלומד, השופט לשולי התיר ׳שאותם בחיו״ל, התפרפרות חודשי ישני תמורת

 שכילל המיסכנח, של רבושד, את עיקל ■גם חמישפט בית שמנה. ערבות להפקיד ונאלצה
 אלף 64יב־ ׳שמסית׳פמים זר, מטבע — ניחשתם בן, — ותשביוו בבנק חשבון ניירות־ערך,

בבית־מיישפט. לדוגמניות מיוחד יחס אין ׳לעשות, מד, לירות.

לעצמה עוזרת
מצל לא לנגפורס קרודיין השם אולי

 בוודאי קטן הסבר אחרי ׳אבל מוכר, לכם צל
 בעלת ,18-0 בת הצעירונת מיהי תדעו

הכחו ׳והעיניים המתנפנף הבלונדי השיער
הגדולות. לות

ה יאת שיראו הטלוויזיה צופי לכל אז
 בורשטיין !מייק של החדשה תוכנית

 החתיכה ד,״עוזרת״ זוהי — הזדמנות תן
 מג־ בארי של בתו היפה, קרוליין שלו,

 היא התוכנית. של הבמאי שהוא פורם
חברו לדיברי הקרח, על הישנים כיל היוונה
 לא ■והיא אותה, הסתיר ממש ואביה תיה•

 לד, היו ולא הבידור במקומות הסתובבה
 הי׳תה לא היא בקיצור, מהבור,מה. חברים

בענייינים.
 חפיתאומי הזינוק אחרי עכישי׳ו, אבל
 חוטפת לראותה ׳אפשר הבידור, לעולם
 שהפסידה מה כל את הענוגות ידיד, בשיתי

 אוכלת מבלה, מסתובבת, היא השנים. בל
 התחילה הבחורה רמה. על והכיל ורוקדת,

 היא עליה הרכילות אבל וללבלב, לפרוח
באנו־ תיעשה הוא ולצערי מסתם, יותר

לנגפורס קרולין
הסתיר אבא

 שרומן ככל רציני, רומן כרגע לה יש
 נשוי, נכר עם רציני, להיות יכול כזד,
 רבים. על ואהוד שאהוב ומפורסם ידוע איש

 אבל צ׳יאנם, אין סיפור מזח ■שייצא אז
 משוגעים. חיים עושים ׳שניחם ביזנתיים

 חשבון נותנים לא פשוט ׳ואולי יחד, מבלים
 צפו חדשות, להתפתחויות ועד אחד. לאף

לחידושים.
תו ונעורים חם דם עם צעירה, כל-נך

כבית־המישפט חנט שולילשחק בכוונתה ישיש שברור עד ססים,

 חפום החוווה
שלומיק שד

מוזרים אי־דיוקיסהסוף. עד אותהני׳מייות.
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