
 שהוא בארץ, אחד בחור כשיש קורה מה
 שמסתובבות היפות כל של המשיכה מוקד

 בו, מקנאים הגברים מרבית ? בעיר חופשי
 מה שיודעים מביניהם אלה אבל כמובן.

 מאד חזק אליו נצמדים בשבילם טוב
 ומי אחריו. מותיר שהוא לשיירים ומחכים
בעניין. דיברתי את שיקח יודע, לא שעדיין
 ביותר המבוקש הרווק הוא כרכי טינו

מ חזר מאז האחרונה, בחצי־השנה בארץ
 וכך שלו. הארכיטקטורה מלימודי איטליה

 אירגן שטינו האחרון, השישי ביום קרה
 לכל מסיבה אפעל שברמת הוריו בבית
 תשאלו. הוריו, בבית ולמה והיפות. היפים

 עם אומנם נע־ונד. הוא שטינו מפני זה
 רבות, שנים גר לא כבר הוא ההורים

 פשוט הוא לו. אין לעצמו דירה אבל
 הצמודה של בדירתה פעם כל מתגורר
 הוא שלפעמים קורה וכך שלו, הנוכחית

 הקודם. בלילה ישן היכן זוכר לא פשוט
 דירות, חתיכות, של קבוע מחליף הוא

ובגדים.
 היה המסיבה את שפקד מי ואומנם,

ו צעירות בחורות של אינפלציה רואה

 שמיר, אפרים הזמר בחיפושים: קש
 דיט־ מעון שי והמחשבים העסקים איש

 נשארה נעמי, החוקית, שאשתו קוכסקי
 העליז הגרוש גם היה מיגרנה. עם בבית

 של דודו אומנם שהוא בדכי, איציק
 בפועל במירוץ נמצא עדיין אבל טינו

הדוגמ מרוחל׳יה גירושיו אחרי ועכשיו,
כהנה. כהנה ועוד מתמיד, יותר נית

על הזאת ההילולה שכל נראה מה, אבל
 פשוט הוא העצבים. על לטינו, לו, תה
 ועזב שלו האופנוע על לו עלה לפתע, קם
 אותו תראו אל כי עצמו. של המסיבה את
ומחושב. רציני גם הוא יפה. כזה

 חלקו את כחודשיים לפני קנה הבחור
 את לקח בדיזנגוף, בעסק שאולי רפי של

 ציפד מיסעדה שם ועושה בידיים הפיקוד
 ומזו־ טיבעיים מיצים עם טיבעונית חונית

 הכסף כל אומנם, הכיפאק. על נות־בריאות
 את לאביו כשניהל בבניין עשה שהוא
 זה מה אבל כבר. נעלם הקבלנות עיסקי
נטויה. ידו ועוד ו מיסעדן לעומת קבלן

 צעירות לא־כל-כך גם אומנם היו יפות.
 אבל משהו, מזה ייצא שאולי שחשבו

 אתם ואם בהחלט. נאות היו הגדול הרוב
 לכם שיעשו שמות כמה רק אזכיר רוצים,

הלב. על חם
 נו* ירדנה היפהפיה בשחקנית נתחיל

 איזשהו היה וכזכור, כידוע שלה, רכיץ
 היתד, המפורסם. היפהפה עם קצרצר סיפור

חכור, רפי שחברה, עצמון ענת גם

 בעל עם הגיעה והיא בחו״ל בדיוק שהה
הע השחקנית־דוגמנית גם היתד, ד,שימחה.

 לי, האמינו, ועוד, גולדנכרג הלי ליזה
סוף. בלי יפהפיות

 שם, יילך מה שידעו החברים, כל אז
 החוקיות מהנשים נפטרו אחת, יד עשו

 פשוטו לבד, ובאו אחד לערב הקבועות או
ציד. למסע כמשמעו,

אלמני־ שניראו כאלה כמה נזכיר כאן

כרכי וטינו גורכיץ ירדנה
מחושבת רצינות

מריבה
במעוז

 הוותיקה הדוגמנית את מכיר לא מי
 שלא מי אז או. ־1 אלי שרד! ויפת־התואר

 שהיה או תל-אביבי, לא בטח הוא מכיר
 לא פשוט שהוא או בחו״ל, רבות שנים

והמזדהולך. הרכילות בתמונת
 של הצמודה חברתו שהיא זו, שרה

 מזה מעוז דני המם ואיש רואה־ד,חשבון
 והנוח, הנאמן באופיר, ידועה רבות, שנים
 ממש האחרון בזמן שם שקורה מה אבל
 יכולה כן אני אופן שבכל מה ברור. לא

 שנראה ריב ביניהם שאירע זה לכם, לספר
 לדבר, לא של כזה ברוגז ממש רציני. די

 שרה, של אחותה דרך ידיעות ולהעביר
דיטקוכפקי. נעמי

 הטוב כדבר התגלתה האחות ובאמת,
 פיוס לעשות שהצליחה כיוון בשטח, ביותר
 זוג נסעו העניין את לחגוג וכדי רבתי,
בחש־ אפילו והיה לפוש, לרודוס היונים

 הש<געון
הרדוף של

מעל על לכם סיפרתי לא כבר רב זמן
 גלים שעושה הישראלי המיליונר של ליו

 כמובן, וזה וול(*. .הרדון? בלוס־אנג׳לס,
 יותר דברים לו היו האחרון שבזמן מפני

 שמכיר מי כי בארץ. לבקר מאשר חשובים
 שלושה יעברו שלא יודע, הרדוף את

שעון. כמו בתל־אביב יתייצב והוא חודשים
 כפליים כמעט הפעם לו לקח למה אז נו,

 העיניים את ולהוציא אלינו חזרה להגיע
מציג הוא שאותה לתפארת המלתחה עם

 חבר בון פט שאפילו התעמלות אולמי
 ולימות השמש לימות בריכות־שחייה בהם,

 ומיס- מקום, בכל פזורים צ׳יקוזים החורף,
 כזהו קומה. בכל אכסכלוסיביות עדות
הבית.

השמי בקומה לגור עבר כשנתיים לפני
 ג׳ון בשם עליז צעיר הבית באותו נית

 והת- במעלית, הכירו השניים טראוולטה.
וכמו בשלום־בוקר־טוב־מזדנשמע. יידדו

 פונקציה לא השמינית בקומה שגר מי בן,
 ישר עולה הוא־עצמו כי הרדוף, בשביל

 לאלה סנוביים פרצופים ועושה לפנטהאוז
שמתחתיו.

 סטריט, בדאוויני החיים נמשכו וככה
 עם במעלית הרדוף עלה אחד שיום עד

 אלא בשמינית בכלל עצר לא וזה הנודע,
הרדוף. עם יחד לפנטהאוז ישר עלה

קרה ומה איך נו ושואל הרדוף התפלא

אלי שרה
מחודש ריב -

מעוז דני
— הפיוס אחרי

הבחירה

 כלל-אירו- לסיבוב שוב ולנסוע לחזור בון
ורחב. מקיף יותר הרבה פאי

 ושוב רבים ימים עברו לא מה, אבל
 פישרה, את יודעת שאיני תקלה קרתה
 מדברים ולא גמור ברוגז ודני שרה ושוב

 חשק לה ואין כבר. נמאס לנעמי ביניהם.
 בזמן שרה את שרואה ומי ולתקן. לשדך

 לצידה עושה מה מבין בדיוק לא האחרון,
י(אינפור ועשיר יפה־תואר איטלקי צעיר
שלי). מהשפיון מציה

 לדירת כחודשיים לפני שעברה שרה,
נר לי, בשיכון שלה המפוארת הפנטהאוז

 אין אבל לחלוטין, מהחיים מאושרת אית
 וכל רבים, ימים יעברו שלא ספק לי

 ואת ייעלמו, סביבה שמכרכרים היפים
וכראוי. כיאה לתפוס דני יחזור מקומם

 אלה, שני של אהבתם את שמכיר מי כי
 והקשיים החיים בלחץ מעמד שהחזיקה

 לא שהם בוודאי יבין זמן, הרבה כל־כך
 זה, זהו אז מהר. כל־כך זה על זה יוותרו

חדשה. להודעה •עד
(

טראוולטה ג׳ון
שני במבט

 בה הלבנה במרצדם או ערב, עד מבוקר
 הכל מהמטוס? רידתו מרגע נוהג הוא

 ואם טראוולטה. ג״ון השחקו־רקדן בגלל
ולכו להרדוף מה ושואלים מופתעים אתם

 מתמיד, עלייה במצב שכוכבו הנודע, כב
לפניכם. הסיפור הנה

יש כל יודע בסטייל, חי שהרדוף זה
 אפילו ואולי בלוס־אנג׳לס. שמבקר ראלי
 ממש בפנטהאוז מתגורר הוא מזה. יותר

 ביותר המפואר הדירות בבית מהסרטים,
 ב־ דאוויני־דרוג ברחוב הסרטים, בעיר

יש שלמטה כזה בית־דירות בוורלי־הילס.

 בסרט הצלחתו על שמע לראשונה, ואז,
 ג׳ון הכל. לא עוד וזה המוסיקה. שיגעון

 ובכלל בקרוב, שיעשה חדש סרט על סיפר
 הרדוף הלך השמיני. ברקיע היה כולו

 יוצא הקהל את ראה המוסיקה, לשיגעון
והח הביתה חזר שלו, השכן בגלל מכליו

אחר. באור השכן על להסתכל ליט
 השכנים ושני רבים, ימים עברו לא וכך,

 לידי אפילו הגיע וזה בנפש. חברים הפכו
 פשוט בחורות, ביניהם מחליפים שהם כך

 בצעירה עניין מאבד שהרדוף אחרי כך.
 בפני אותה מציג הוא אחרת, או זו

 הצפון את מאבדת מייד וזו טראוולטה
חלל. ונופלת

 ידיד עם דירתו את חולק האליל אומנם,
לדב אבל שניהם, על רכיל שהולכים ויש
 ה־ במיץ־עגבניות, שטויות הכל הרדוף רי

 והבחורות לעניין גבר הוא הזה טראוולטה
 מאמינים לא אתם ואם אחריו. משתגעות

 לכם, יראה כבר הוא להרדוף, בואו אז
מנ שוקולד לשלישיית שהראה כמו ממש

למיאמי־ביץ׳. האחרון במסעה מסטיק טה
 הוא מייד וכסף, מאמץ חוסך אינו הרדוף

 המבקר לישראלי ומביא הדרו במלוא ניצב
 הוא למה שיבינו אמריקה, פילאי כל את

 הוא ואם טוב. כל־כך שם הרי כי נשאר
ומשקיט שלו הגעגועים עם להסתדר יכול


