
מה. היה שלא מפני פשוט כתבתי, לא מזמן גלייט עגת על
ולהו לדגמן המשיבה ומייוחד, חדש דבר שום עשתה לא היא
 שהמצב בנראה אבל סביבה. שהסתובב מי לכל העיניים את ציא
 עצמה את לקחה היא :עובדה העצבים. על לה לעלות התחיל הזה

 היא כל קודם אז יוצא־דופן. משהו לעשות והחליטה בידיים
 שלה מהסיפור לצאת זמן הרבה לה שלקח אומנם נכון התאהבה.

פעם. אף ייגמרו לא היחסים בנראה, שאיתו, כרכי, איציק עם
 מצלצל אחד יום הבא. המיקרה את לדוגמה, למשל, קחו

 ז ימים לשלושה יוון לאיי לנסוע דעתך מה :לה ואומר איציק
 בשוק לעצמה קנתה נסעה, ? לא למה :הבלונדית הדוגמנית ענתה

 הרווקות דירת את בו למלא כדי הרבה, הרבה ביוון הפישפשים
 את לצבוע החליטה לה, עבר כשזה מבסוטה. ארצה וחזרה שלה,

 יותר, נשארה לחודש, נסעה ועשתה. אמרה כהה. באדום לונדון
 דוגמנות בלונדון לדבריה, כי, לחלוטין. מתוסכלת ארצה וחזרה

 כמו חלטורות ואין סדר ויש סוכנויות יש — מסודר עסק זה
 כאן. שהולך ממה להבדיל מכובד, דבר זה דוגמנית שם בארץ.

 סוכנות בארץ, כאן לבסוף, תפתח ענת אם תתפלאו אל אז
 עשוי עוד העניין, על דיבורים מרוב כי מכובדת. דוגמנות

רציני. משהו מזה לצאת
 לה שעושה חדש, רומן יש לענת ובכן, לאהבה. נחזור אבל

 וקונפקציה, טכסטיל איש טוכ, לאלי כוונתי הנשמה. על טוב
 נסיעותיה בעת אמונים לה ששמר הבחור, לאופנה. קטן מיפעל בעל

 — לעשות יודעים כמוהו נחמדים שרק מה לה עשה העולם, ברחבי
מל לה לקנות כדי לפאריס, אותה לקח הוא 23ה־ הולדתה ביום
החמי לאילת הישר הגשומה מפאריס חזרו השניים לחורף. תחה
 את לראות היה אפשר להנאתם. מבלים כשהם נראו שבה מה,
 ומשייטים נלסץ רפי אצל ובירה שמש תופשים כשהם אלה שני

 עיר של מנסיכיה אחד דגן, אריה של המשגעת בסירתו להנאתם
 שלו בסירה טוב. מכל יש רציני, קבלן שהוא לאריה, הדרום.

 ארבעים מאה של ומנוע ויין, בירה עם מקרר קסטות, טייפ יש
חיים. של שיגעון ממש כוודסוס.

גלייט ענת
מקוס לכל לנסוע

 רק זה
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 בכל־ אבל מוקדם, קצת אולי טוב! מזל
שעו המאושר הזוג והפעם. טוב. מזל זאת
ת גידי הם יורש־עצר, להביא מד ענ  ו

 לחלוטין, שהתמסדו האלה, השניים גוב.
 יהודית מישפחה חיה איד לכולם מראים

מאוחדת.
ואין הראשונים בחודשי־הריונה רק ענת

גו־כ וענת גידי
מראש טוב מזל

מאו ששניהם מזה חוץ לספר, מה עדיין
 מרחיקות-לכת, תוכניות ועושים מאד שרים

 וכר. יותר לגדולה דירה לעבור כמו
קל. ושיעבור במזל, שיהיה אז

*!צוות

מסוכנות
 מדברת אני מי על יודעים כולם לא אולי
 מישל הוא בישראל שמו אבל עכשיו,
להטו שהוא הבחור, אלינשטיין. ארג׳י

 אלוף גם הוא ״קסקדר״, בתואר שזכה טן
 מכוניות. 15 מעל אופנוע בקפיצת אירופה

 הופעות, למסע ארצה, אמנם הגיע הוא
בשפל. שלו מצב־הרוח אבל

אשתו, עם רב נסיעתו לפני ימים שלושה

 לחיות יחזרו שלא אפשרות קיימת ולדבריו
 במלון עתה לו יושב הוא בצוותא. עוד

 בעצב. ו״עושה־חושבים״, בתל־אביב, שלו,
 שמכירה צרפתיה, צעירה אליו ניגשת לפתע
 ומהטלוויזיה, הצרפתיים מהעיתונים אותו

 ואת אותו מעריצה שהיא כמה לו ומספרת
שלו. האומץ

 את שכח החזה, את נפח שמע, מישל
 ׳והריהו הרע, ממצב־הרוח נירפא צרותיו, כל

 לה קוראים הצעירה. למעריצה מתמסר
 צריכה היתד, היא .21 בת והיא מרי, אן

 יומיים, כעבור ישראל את לעזוב אומנם
 של בזכותו זאת כל דחייה. סידרה אבל

צרפתי. אופנועים להטוטן

 על״ המשגעים החתיכים ישכל חבל כמה
 כאלה לעשות, מה ברצינות. תפוסים באמת

החיים. הם
 רעה, עין בלי גובה לו שיש כזה, אחד

 שחור ושיער כחול־ירוק, עיניים וזוג וגוף,
 לכל ובנוסף הבורי. ויקי הוא מתולתל,

 בכישרון, שר הוא מוכשר. גם הוא זאת
בכישרון. ומשחק בכישרון רוקד

 שהוא שמועה עליו הפיץ מישהו והנה,
 פירסם לבדוק, מבלי אחד, ועיתון נשוי,

לאמיתה. אמת היתד. כאילו השמועה את

יחסים ניתוק

 נישואין, ולא יער ולא דובים לא ובכן,
 הימים, מן ביום לו יקרה בטח זה לדבריו,

 בן שהוא ויקי, קרה. לא זה בינתיים אבל
 גילו, בת בחורה עם על־באמת תפוס ,24

 לה קוראים תמימות. שנים חמש מזה
 בעת זו את זה הכירו והם שויגל, מלכה

 לאופי מלכה הפכה מאז, בצבא. ששירתו
 בגדי- למימכר חנות לה יש והיום נאית,
 כחולות עיניים פלוס אתרים, בכיכר חורף

משגעות.
 ויקי של מההצלחה מודאגת לא מלכה

 ממש אותו שהפכה בום, בני בהצגה שלה,
 בצוותא שנים חמש לדבריה, הנוער. לאליל

 שביניהם. היחסים רצינות על משהו אומרות
 גאה אף היא — מודאגת שאינה רק ולא
בו.

 מהם איש עדיין ביקר לא השניים, לדברי
 אבל בעתיד, זאת יעשו בטח הם ברבנות.

 חופשיים. להיות זמן הרבה להם נותר אז עד
הנייר. על לפחות אמרתי? חופשיים

 שעבר לשעבר, קיבוצניק סכו, צביקה
 הם כמה עד לתושביה הראה לתל־אביב,

 צביקה דינאמי. הוא כמה ועד מרובעים
 להלבשה. ועבר בביטוח, בעיר דרכו החל
 שלו הבוטיק את בעצמו מנהל הוא כיום

בחיים. מהצלחתו מאד ונהנה בדיזנגוף,
האח בשנתיים הצמודה־שלו שהיתה ומי

 לסר, סילכי האמריקאית הדוגמנית רונות,
 אחראית עבודה לטובת המסלול את שעזבה

 ממצבה היא גם מרוצה באנ־בי־סי, ומכובדת
 אחד כשכל לעשות, מה אבל הנוכחי.
 מבן־זוגו? מבסוט לא אבל ממצבו מבסוט

פיצוץ. יש אז או,
 דירתה את ועזב מטלטליו את ארז צביקה

 שלו הפרטית הווילה לטובת סילבי, של
 גר כאשר ריקה שעמדה תל־אביב, בצפון

 החל דירה, שעבר ומאז בחירת־ליבו. עם
 הצעירות המזדנגפות לכל עיניים לעשות
שלו. בבוטיק שעוברות והיפות

ומאוש יפים נראים היא וגם הוא גם
בנפרד. אבל — רים

לסר סילבי
דירה לעבור

 לעולם טעות
חוזרת

 מבלי באקראי, פאשלה עושים לפעמים
 כך אותה. תיכינן או זמם התכוון, שאיש
 כשכתבתי שעבר, בשבוע לי קרה בדיוק

 תמונה לי שלחו סילכר. לו על בתמימות
 נראו לא הם כי פירסמתי, שאותם וסיפור,

 התבשרתי הפידסום אחרי רק מזיקים. לי
 לאמיתה, האמת את היודעים חברים, מפי

שולה, ועושר באושר נשוי סילבר לו כי  ל
האחרונים. ההריון בחודשי עתה הנמצאת
 וכדי לאמת נאמנה להיות כדי ובכן,
 בין רומן שום אין :שולה את להרגיע

 היכרות רק היתה יזו חן. לנאווה לו
 כימעט מאיתנו אחד לכל שקורה כפי רגילה,

יום. מדי
 מישפחת של סליחתה את מבקשת אני
מאושרת. לידה וללו לשולה ומאחלת סילבר




