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 יחיד במישאל אצלי זכר> לדעתכם, דמי,

 נכון, י השנה של הדודז׳׳ואן מיהו כשאלה
 ׳דה־ הנ״ול, לתואר ׳ש׳מיתאים אחד רק יש

 ומי אחר. ולא מסורי איתן הוא בחור
 היו הגברים שכל יסכים ויודע, שמכיר
 זה של :מהצלחתו במיקצת לזכות רוצים

הנשי. המין בנות אצל
 הגודל, מה משנה ולא אפם, אין אצלו
 שתהיה העיקר הגיל, או הצבע הצורה,

 מחו״יל פיקנטריה ׳בשבילכם לי ויש אשה.
 עצמו: שלו מפיו ישר איתן, על

 על־יד בהופעה ׳לו ישב בברלין, כששהה
 ימ־ הנוכחים לכל והנעים שר הפסנתר,
!מבו ׳חתיכה אליו ניגשה פתאום זמירותיו.

 עם פתק המנגנות לידיו השחילה גרת,
 מפורשת. והזמנה וכתובת טלפון מיספר

ה התייחדו וסבר אחדות- ׳שעות חלפו לא
בנעימים. ובילו שניים

 איתן לו יושב אחד בהיר יום והנה,
 וקרררין מברלין. טלפון ומקפל בתל־אביב,

 על לו מודיעה הקו, על 34ה־ בת לנגר
׳בואה.

 תוכניות
רמוה על

 חידושים על לכם מזמן.בישרתי שלא נכון
 ובאהבתה מנור ריקי הזמרת של בחייה

 היה הסיפור אז, רודולפו. הממושכת,
חידושים. ׳כבר יש היום אסל נכון.
 משתנים אצלם ׳אם לעשות אפשר !מה

 ובסל !משוחרר? קצב מין ׳בכזה דברים
ריקי כך: בערך הוא כיום המצב אופן

ורודולפו מנור ריקי
סופית אילת את לעזוב

 יחסי־ עיסקי עם וטוטאלית סופית מפסיקה
 כשנתיים, לפני נכנסה שאליהם הציבור

 שלה ולנטינ׳ו של לצידו אילתי, במלון
 !וכיום הנ״׳ל, המלון ׳את ושניהל רודולפו

 תוכנית־טלוויזוה לקראת מתכוננת היא
שירים. ואלבום גדולה

 לידיים, וייס רוני אותה לקה לדבריה
ה מן זמרת להועשות !בדעתה ־וסוף־׳סוף

חי יש רודולפו אצל גם הראשונה. שורה
 אמור שהיה הוא, איחר. בשטה אבל דושים,

מיש עזב ׳בתל־׳אביב, לרוס מלון את לנהל
 עוד אפילו רמה אחרת, לטובת זאת רמה רה

 בתי־ ניהול הברת ומנהל הפך הוא יותר.
׳מה? רע, לא מלון.

 הישראלי הוא ריודוליפו ששמעתי, מה לפי
 ומבחינת. כזאת, לרמה ׳בארץ ׳שהגיע היחידי

 בגודלה החמישית היא שלו המשכורת,
ה במלונות האמיתיים הכרישים ביל אחרי

 לא זה חמושי אפל בתל־א׳ב״ב. גדולים
 עלי הלוואי רעה, !לא המשכורת וגם רע,
כולם. ועל

רמה. על ׳ועוד מה? רציניים, ׳חידושים
 שרוצה ומי בכל, הצלחה להם ׳נאחל אז

 מתגוררים שביהם לנתניה. מוזמן לראותם
 ונראים בעיר, במלון ׳פנטהאוז בדירת ׳שם

לחלוטין. מאושרים
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לנגר וקרולין מסורי איתן
נשארה המכונית נסעה, הבחורה

 מהסרטים. מתנה ובידה הגיעה, הוא
 !כל עם דימני, מאגדות אמריקאית מכונית

 ■ואתם בארץ. ביותר מהיפות החידושים,
 העניק כימה לעצמכם לתאר יכולים כבד

 בעלת ד,גרמניה לטובת הדון־ז׳ואן מעצמו
 ש־ הי׳מים שלושת לדבריו, הרחיבה. מיד

וביותר הסוערים היו ׳בארץ ■בילתה קדולין

 היו לא עוד ״באלה מימיו.. עליו שעברו
׳מצטטת. ואני בהיסטוריה,״

 שעשתה ׳לעיר לחיזור הבטיח שהוא מובן
 !ליו יש שבמילא מזה !וחוץ טוב, בל־כך לו

 החגיגות גרמנית, חבריה עם חוזר,־ד,קלטות
שחקים. שם ירקיעו
אחר. למישהו קורה תמיד ■שזה רק תבל

ת מסיבה א ה ( שכז ד חו ה ב ב טו
 הם היום של ימי-ד,כיפורים לי, תאמינו

 פעם אם פעם. של ימי־הכיפורים לא כבר
 וחזרו והסתגפו צמו בבית, אנשים ישבו

 עושים לא כבר רבים היום הרי בתשובה,
 יום מבלים ופשוט ולדת, לבורא חשבון

 לאכול, שיותר במד, לילד, פלוס שלם
ולאהוב. מוסיקה לשמוע לשיר, לחגוג,

 בבית שנערכה חללו, המסיבות אחת על
לכם. לספר רצוני ,בהרצליד,־פיתוח מפואר

 15 רק הוזמנו מצומצמת, היתד, החינגה
 שהובא מד, בקפדנות. שנבחרו המובחרים,

 חטוב והראש הגיזעיות היה בחשבון ראשון
 היום כניסת עם שהגיעו האנשים, של

 עם הנבחרת, בת־זוגו עם אחד כל הקדוש
 עוגות, ירקות, פירות, אוכל, של כבד משא

 בלי וכר למיניהם בשר מטעמי פיצוחים,
ביותר. הטוב רק סוף,

ת,כעל־ י כ  משקאות הכין מצידו, ה
 ולא טוב, ראש לתפוס בשביל חריפים

 והחגיגות הגיעו שכולם מאז שעה עברה
החלו.

 וכמו סוף, בלי בבית שם יש חדרים
 הזמן. לעבוד'כל חדלו שלא אמבטיות כן

 ולאמבטיות לחדרים מי ויצאו, נכנסו כולם
 בלילה, אחת בשעה בערך חלילה. וחוזר

 הזמן שזה החליטו קצת, התעייפו כשכולם
להתאושש.

 לא מלכים שאפילו ארוך שולחן הכינו
הח נרות ולאור בשכמותו, מתביישים היו
 ארץ- שירי לצלילי הגדולה, הזלילה לד,

קולות. בקולי הישנה, ישראל
 כשכולם המאוחרות, הלילה בשעות רק
 לכבות היד, אפשר אז רק שבקו, כבר
 ואת בצליליה, שהנעימה המערכת את

 לא אבל החדר את שציננו מזגני־האוויר
 רק חלילה, חוזר ולמחרת, האווירה. את

 הבית, בחצר התנהלה החגיגה כל שהפעם
 רגילה, כחצר מאשר כיער יותר שנראתה

 היה השיזוף ובביגדי-ים. בביקיני וכמובן
נמשכה. והחינגה כללי

 והו- שתיות ומאכלים, חילופים, היו
 יום־הכיפורים היה כזד, ורבותי ללויות
_ , לטובה. עלינו שנפל האחרון

 כלליה התאכזבו כולם חג, של בסיומו
יממה. בעוד להאריכו וביקשו

בתורה. כתובה שלא פרוצים חבורת

 ה־ שבשיא אחיה יעל לכם לספר רוצה
 שלום לבוהמה, שליום אמרה שלד, קאריירר,

 פשוט, להתראות. יובלי ארוך כזה אחד
 היא אותה. ׳לעניין הפסיקו האלה החיים
לגמרי. רצינית ׳אימא הפכה

תיאט שחקנית סולן, לאמירה כוונתי
מ מקדישה שכיום לשעבר, הקאמרי רון

 ׳שנישאה אמירה, היפה. לתיאטרון רק זמנה
 אפרון, דרור החדש לבחיר-ליבה באושר

יסה&יר, ׳בת ליו ילדה מהנדס־ייצור׳ שהוא

ב1ט מבית
 מהסרטים. סיפור שוב אפל תאמינו, לא

 קשור העולם יכל יאם לעשות אפשר מד,
במה? החיים וכל בסרטים

 אלא סתם ולא בסרט׳ מדובר הפעם ׳גם
 של ההא וכמובן ,99 דיזוגוף ׳ששמו כזד,

 בעיה, היתד, הראל• ׳ושרץ נשר אבי
 הבחורה של מתפקידה שחלק ׳כשהתברר

 ולהתפשט ארוטיות סצנות ׳כמה מחייב
יגם. ׳פעמים כמד,

לי דווקא ? הזה התפקיד עיל נפלה !ומי  ג
ש יד,חיוך בעלת העדינה, הזמרת עטרי,

זהב. שווה
 מסורתי ומבית דתית ממישפחה שבאה גלי

 ל- זה את לעשות ואופן בשום יכלה לא
היו ילא ושרון ׳אבי אבל שתחיה, מי׳שפחתה

סולן אמירה
לבוהמה שלום

 מאוחדת מי׳שפחה רפותי, ושם, יולי ׳בשם
 ׳בסרט המופיעה אמירה, על־הכיפאק.

 אבל מוצג ■לא עדיין ׳שאומנם החוברים
 זאת עושה המסכים, על יעלה מאד בקרוב
 שישמעתי מה ולפי דנקר, אלי של לצידו

 אז בו. במישחקה עצמה על מתעלה היא
שבזה? בשיא מפסיקה, היא לימה

׳שליו, והראיס יאחד יוכל לעשות ימה אבל
 כולם כי מיוחד, ראש יש כנראה ולד,

ל לה !נרשה אז שיונה. קצת ׳שהיא יודעים
מזה. ׳נהנית שהיא העיקר השתגע,

 עושים? מה לתפקיד. עליה לוותר מוכנים
 נותרה לא ולבסוף וחיפשו, וחשבו ישבו

 ולהופכו התפקיד את לשכתב אלא ברירה
פחות. ארוטי

 סביב גסויב הסרט ׳מבוסס שעליו הסיפור
 בדירה בחורה עם שגרים בחורים שני

אחת.
 של זו יצירה עתה תבוא הלהקה אחרי

מה מבסוטים שהיו הכישריוניים, בני־הזוג
 שיעשו עד שלהם, הקודם הסרט ׳שיל צוות

 של השחקנים מרבית עם החדש את גם
ו גולדנברג חדי גוב, גידי כמו הקודם
סוויסה. מאיר

עטרי גדי
מחדש שיכתוב
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