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ל האחרון, ממן משוגע קלף לו הולך
 זה אם יודעת לא ואני ענד, זאב שדרן
 בגלל או בטלוויזיה הרבות ההופעות בגלל
 שהיא׳ הנוכחית העונה בגלל פשוט ׳או החום,

שמה־ מי כל ופה המלפפונים ■עונת כידוע,

ענד זאב
המעריצות מיכתבים

הנסי

 לאינפורמציה אז ידעתם, ■שלא במיקוד,
 ■בארצנו קיץ כשבדרום־אפריקה כלילית:

 לו שיש אחד עושה יומה ■ולהיפך. ■חורף
 פשוט או שמש, על ■והוא!שרוף כסף :הרבה
 המישפחה אצל ומבקר מטוס על קופץ

 שלנו ■מהשמש ■שנהנה כזה אהד ■בארץ.
 טרייס־ טרי ■אלא איננו האחרונים, בימים
 מלכת של המיליונר היהודי יםעלה סטר,
אורגה. אתי לשעבר היופי

 מם־ ■וחצי, ■חודשיים ליפני יאב שהפך טרי,
 כשביולו הקטן הנסיך של התמונה ■עם !תוסב

 הוא ישבנו ועדה עם יקבל ■ומצהיר גאווה,
 הוא אם־בנו, אישתו, יעל ,גם ובעולם. היפה
כל ׳ונראתה פריחה לא ■שמעולם לספר ייודע

 כימה שנוכח ■ושאחרי עכשיו, כימו טוב בך
 לעשות ■מתכונן הוא יאוחד. הולמת האמהות

פעמים. הרבה־הדפד, עוד אמא אותה
 הם בדצמבר הזה. לזוג ■תוכניות להם ■ויש

 ■לשים הצאצא, עם ■ארצה לבוא מתכוננים
 ׳סביב לסיבוב ולנסוע ההורים :אצל פיה אותו

 עם לאתי הבטיח ■שהוא המתינה זאת העולם.

 מצליח, איש-עסקים שהוא טרי, הלידה.
 כל של ■וו־,פיננסי הרוחני יכאב גם ידוע

■יש אתה אם בדרוס-אפריקה. הישראלים
 !תמצא ידרכו אצלו ׳כעייות, לך ויש ראלי

 יתמיד ביתו הרחוקה. באפריקה מקומך את
 של התכנסות ישם יש שבוע וטדי פתוח

ו ■חינגות ■במקום, הישראלית המושבה כל
הלילה. ׳תוך אל הילולות

 חגגו שליו הבן ושל שבברית קרה גם כך
 והמזון ■רצוף, שעות וארבע עשרים האנשים
 מהתקופות נשף מבייישים היו לא והמשקה

איזה. בעצמכם תחליטו----------ה לויאי של
 ■חתיך כזה אותו שרואה מי זה, ■וטרי נו,

 אבל קצת. להתפרפר ארצה בה אולי יחשוב
 יפות צעירות הרפה ■לי, תאמינו רבותי,

 ולא ישלו, לאתי נאמן הוא קשות, התאכזבו
 ירצה רק שמאליה. ו/או ׳ימינה עיניים עושה

 קרובים ׳ולבקר לנוח ■שיזוף, קצת לתפוס
׳המלכותי. לזוג טוב מזל ■ומישפחה.

 ביום־ אשתו את ולענג להפתיע כדי גדול חכם בעל עושה מה
לחלו יוצא־דופן משהו עושה שהוא מובן י לידתה וערב הולדתה

 מקובל דבר שיעשה כמוהו לאחד מתאים לא שפשוט כיוון טין,
ורגיל.

 עמד כותרת, עלי הטלוויזיה תוכנית ממנחי פאר, מ;י
 ׳בכל־ אבל בתה. או בנה לידת להתרחש עתידה שבו יום באותו

הלב. על טוב ולעשות ולהפתיע לחגוג עז רצונו זאת,
 שאם למסקנה והגיע הימים, את ומנה וחשב, ,מני ישב

 נכון. יעשה הנכון המועד לפני שבוע ד,שימחה נשף את יערוך
 הרעש כל את מקרני להסתיר איך לא היא הבעייד, ועכשיו

 הכיפק, על חברים יש זד, בשביל כי הכל, את יכין ומי שמסביב,
ומהנה. מיוחד יוצא־דופן, לעשות מה אלא

 בשבת משגע. רעיון לו בא בהיר ביום כרעם ממש וכך,
באש שנערך המים מלכת נשף את בהצלחה כשד,ינחה אחת, יפה

 כשבסופה משימתה מגדרו יצא הקהל כל איך מני ראה קלון,
 די-נור. זיקוקי הרעיון, ובעל המופע אמרגן לופו, הזמין ההצגה של

אותה. יהנו
 על וחשב התפעל מני, עמד היפות, כל בין שם ממש ואז,

 שד,זיקוקים וכמה לשובו, ומחכה בבית שיושבת ההרה אשתו
 ממש יום־הולדת יש האהובה, אשתו לקרני, רצינית. בעייה בפני

הזי לעניין האחראי מיוחד איש הזמין הוא ועשה. אמר
 הזוג לדירת מעל הגג את שבדק אחרי ההוא, אבל בארץ קוקים

 בית של מגג זיקוקין לשגר שבשביל טען הצעירה, שבאפקה פאר
 כיוון האזרחי, מהמישמר אישור יצטרך הוא מגורים, בשכונת

שקט כשיחשבו ולהיסטריה לפאניקה ייכנסו השכנים שלטענתו
הגיצים של בעייה גם שיש ומובן הראש. על להם נוחתות יושות

פאר ומני קרני
ולידה יום־הולדת

 המישמר, למפקד הלך עמוקות, נשימות שלוש מני לקח
 בו הגבירה רק המרה אכזבתו מוחלט. בלאו שם שנתקל ומובן

 תיפול שלא הגורלי, לתאריך עד אלטרנטיווה למצוא הרצון את
 שיש שתדעי רק קרני, אז הראשוני. המקורי הרעיון מן חלילה

ובמזל. קל ושיהיה מזהיר, בעל לד

לחוד אהבה -לחדד עבודה

ויקוק־ו

 ועבודה שאהבה בעסקים, ידוע כלל יש
 ברוב ולא אופן, בכל יחדיו. ■הולכים ■לא

 ■שהביזנס בגלל וזה מכירה. שאני ד,מיקרים
 ■אליה ימה? אבל לתענוגות. קודם תמיד
 ■התיחזמים ■שני בין מלאה הפרדה יבה. וקוץ

 מיוחד, ■באופן יבריאה לא היא גם האלה
 ואת המוח את מרענן זה אהבה כשיש כי

העיסקייות. המחשבות
 אנשי- שיני ■לדוגמה למשל, קחיו, ■ופה
 מענף וידועים מצליחים צעירים, עסקים

 נחמן, ורודה שניידימן יוסי האופנה,
 ועצמאית ׳אופנה ירשת ושל בעליה ■הוא שגם

עצמה. ■בפני ומכובדת
 אחרי גם מציויינים הברים שהם השיניים,

הח־ הקונקורנציה, למרות העבודה שעות

 ■בחו״ל נופש פשוט למשהו עצמו את ■שיב
 ©מוזגי- באולמות ■או ייותר ינוח באקלים
כתי־המלוו. של האוויר
 היא קיימת עובדה לעניייננו. נחזור •אבל

יד,׳פו את מעלה הזיה קטן־ד,קיומה ■שהגבר
 עדיין אתם ואם ליום, :מיום ישלו פולריות

 מי שכל לכם, לגלות לי הרשו יודעים לא
 של מבויל סופג בארץ- פופולרי קצת שהוא

 יכל עם ענד עושה ■ומיד, ׳מעריצות. ■מכתבי
 הערצה מיכתיבי אליו ■ששולחות החתיכות
 היוא שבה בריבוע, תשע התוכנית בעיקבות

? בקביעות ■כמעט מופיע
 הוא האליה החתיכות ישעם ■לכם יגיד הוא

 ד,אמי- היצרות אבל ■מסתדר, שהוא איד עוד
׳מע ■במכתבי מוצף כשהוא מתחילות יתווה

 הוא שאותה השנייה מהתוכנית ריצות
 זאת כי זמן. של שאלה ובטלוויזיה, מנחה
 רוצה ■בימינו ומי ■לנוער, תוכנות כבר

? קטינות עם ׳להסתבך
אלי ■מכוונת זו ידיעה :המעריצות לכל

 כזה ׳ואחד ■חתיך הוא ■שזאב למרות כן.
 מרביץ ושם ופד, עבר, לכל עיניים ששולח
 למהדרין נשוי הריהו ■שובבי, ■קונדס מעשר,

 תשאלו ואם למקשפתתו. ■הנאמן הזן ומן
זמן. של שאלד, היא בריבוע אהבה אותי,

 כשעות גם מזה זד, ייפרדו ■שלא לייטו
 ברשת סניף עוד ופתיח חודר, קם כך היום.
 שניידמן, חברו של מיקומו מול בדיוק שליו,
 אישית בעיה לעצמם לפתור הצליחו וכך

■לא־נורמאליית.
להוד אחד כל מאיד, מאוהבים אלד, שיני ני

 שניידמן יוסי שיל חברתו עובדיה, שאתי
פי צי יפה ■שהן דודה, של חברתו דייבי, ו

 שהן מצאו יבעיר, ידועות ׳וחתוכות פיות
 העבודה לשעות מחוץ טובות חברות גם

 ביחד. יפה ומסתדרות
מהיום. סיפור לא זה לידיעתכם. ורק

עוב הן גם שלהם החברות ושתי כמובן,
הענף. באותו דות

 שיודעים חכמים׳ אנשים עושים ומד,
 :׳בריא ■לא זה צמוד ׳אשיתיהחיק עם שלעיבוד

מ ישר הלקוח פתרון ■לעצמם מצאו הם
כ עובדת ׳שניי,דמן של חברתו הסרטים.

 רוז׳ה של וחברתו רודה, של ■בחנותו זבנית
יצא וכך בשניידמן. מוכרת ביתור עובדת

 ואחת, שלושים בן שהוא החתיך, ■דוז׳ד,
 שינים ■שימונה כבר ישלו ציפי עם יוצא

 מס־ העשרים־וחמש, בן ■ויוסי, ■ברציפות
 משלוש יותר כבר ישלו היפר, ■אתי עם ■חובב
 ברור. לא ? הבעיה אופן בכל מד, אז ישנים.

 ס׳וף־סוף מתי כולם ׳שואלים ׳שעכשיו העיקר
 מחלקת ׳במשותף העליזה הרביעייה תפתח
ילדים. מחלקית גם ׳ואולי כלות,

(׳מימין) מור רוג׳ר עם :חמן(׳שמאל) רודה
זה מול זה


