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□ אנשי□ בי שו מאד ח
 אנשים של פניהם את ישראל מדינת מקדמת יום בכל לא

 זוגות שני עליהם. לכם לספר מתכוונת שאני אלה כמו השובים
 שן3 י;אל הזמר של כאורחיו ארצה שעבר בשבוע הגיעו

 ורעייתו, ■לובין לם הוא הראשון מיקה• היפה אישתו ושל
 ארצה בא הנ״ל ;'ץ. אלטון של התקליטים הברת מנהל שהוא

 כמובן, מזה, חוץ בארץ. אלטון של לביקורו הרקע את להכין כדי
 להמיר החליט יגאל, מצד רציני שיכנוע שאחרי יהודי הוא
הקודש. בארץ בטיול בספרד טיול

 זוג שהם מאריאן, ואישתו לונדץ מארק הם השני הזוג
 היתד. כשמריאן שנים, לפני הכירו השניים הדיעות. לכל מוזר

 את אז לה כתב ומארק לולו, האנגלית הזמרת של האמרגנית
 ומארק לילדים ואם נשואה היתד. מריאן באהבה. לאדוני השיר

 אחד מבט בקיצור, ושרמנטי. מזוקן קומה גבה קנדי רווק היה
 להיות בעצם זה בחיים רוצים שהם שמה להבין כדי להם הספיק

 ברוב ונישאה הכל את מריאן עזבה בעיות הרבה בלי יחד.
 המפיקים אחד כיום הוא מארק מתוק. יצא ומאז למארק, אושר

 העולמות ומילחמת צפלין, לד להקת עם היה הוא בעולם. הגדולים
חסותו. תחת בשן יגאל את גם לקה עכשיו שלו. הבייבי זה

 המון עם ויגאל, לשדה־התעופה החשובים האורחים כשהגיעו
 :בעיה לפתע נוצרה הנוסעים אולם בתוך אותם קיבל פרוטקציה,

 לנסיכות כניסה אשרת של חותמת היתד. מריאן של בדרכונה
 היתד. ומתי איך מי, מה, הבעיות, החלו וכאן דובאי. הנפט

 לולו הזמרת עם שם ביקרה שהיא שהסבירה וכמה בדובאי?
 כאמרגנית, תפקידה במיסגרת רק שם והיתה שנים, כשלוש לפני

 אבל בשלום, עבר אומנם הכל בסוף לשאול. שאלות היו עדיין
 כיוון לקרות. היה עלול מה חשב כשרק פריחה קיבל יגאל

 ג׳ון שאלטון לקוות ניתן הטוב, הצד על לבסוף היסתדר שהכל
את לשמוע סוף־סוף נוכל אולי ואז בקרוב. בארץ וישיר יבוא

בשן ויגאד לונדון מארק
בדם מוסיקה

 וישירו הבמה על יעמדו כששניהם לבשן, כתב שהוא השיר
כן? מה אז היסטורי, רגע יהיה לא זה ואם אותו.

1חו1זז11
חוצות

 את עצרו מכוניות ונהגי רגל הולכי
למר רמת־גן של הראשי ברהובה ריכבם

כדור כוכבי שלושה :המשונה התופעה אה
 ופול כוטרייט ;׳ים פרי, אולסי , סל

 אחד ליד הלילה בחצות עמדו מקראקן
 מקומה שהשתלשל בטלפון ושוחחו הבתים

 מית־ את בסמוך שראו אחרי רק שלישית.
 הבינו הקולנוע, ומצלימות התאורה קני

 החדשה הקומדיה מתוך סצנה זו שהיתה
יותר. לעלות לא רווח זאב של

 עד יודע לא אחד אף שבעצם מה אבל
 שידידנו הוא הסקופים, סקופ וזה היום,

לא הוא והשחרחר היפה מקראקן החדש

 כשלושה לפני קרה נעים לא מיקרה
 ומתכננת מנחה שפלן, לדליה שבועות
 מאחרי־הקל- נגנב ארנקה אופנה! תצוגות

כש התצוגה, באולם היותה בשעת עים
 צ׳קים ושלושה דולר אלפים כשלושת בתוכו

 מבעלי יהושוע, מבעלה ופתוחים חתומים
פח. לקופסות בית־החרושת

 שם היו הכל, לא עדיין רבותי, זה אבל,
 קליינטים, של ומזומנים חתומים צ׳קים

 לא זה ישראליות. לירות מאות כמה וגם
!נעים

 הביתה נסעה רציני, לשוק דליה ניכנסה
 בוכה בבית ישבה ראש, וחפויית אבלה

 לשמוע שיבוא לבעל מחכה היסטרי, בכי
 ו־ לו, לספר בפיה שיש בשורת־איוב את

 עומד צעיר וזוג בדלת מצלצלים פיתאום,
הארנק. הבחור של כשבידו בפתח

 ובדרך לסרט הלכו שהשניים מתברר
 במכונית, דלק למלא דלק לתחנת ניכנסו

 מונח היה המשאבה לייד הריצפה, ועל
ה את וראה פתח הבחור, הרים הארנק.

 וכתובת, שם חיפש מייד בפנים, שיש אוצר
האבידה. את להחזיר העיקר הסרט על ויתר

 שכחה אפילו התרגשות, מרוב דליה,
 מה בפאניקה וחיפשה הצעיר לזוג להודות

ו־ הדולרים שכל גילתה לשימחתה נגנב.

מכסיקו נוסח נישואין

ג׳יין ואשתו מק־קראקן פול
בסתר ואין נש

 ב־ שנערך מכסיקו שבוע את זוכרים
 לטובה תזכור שגם מי אביב? בתל שרתון

צעירה היא זה, משבוע מורווחת יצאה וגם

 נשוי רבותי, הנ״ל, מבוקש, רווק כל־כך
 לשני אנג׳לם. מלום ;'ין אישתו את ויביא
 יש אבל מהרבנות, כתובה אין אולי אלה

 יודעי ממקורות וזה יפיפה בית בפירוש
 כבר נשואים השניים הילס, בברלי דבר
 בסוד, הדבר לשמירת והסיבה שנים כמה

 שהסוד אחרי עכשיו אבל להם, רק ידועה
ל החוצה לצאת יכולים הם סוד, לא כבר

חופשי.

ד,-

שפדן דליה
? הכסף היכן

 המזומן הכסף ורק וקיימים, חיים הצ׳קים
ישר לירות מאות כמה זה מה אבל איננו.
 בצ׳קים אסטרונומים סכומים לעומת אליות

 עדיין שיש לדעת טוב כמה ובדולרים?
בארץ. ישרים אנשים

 רדתי בשם שער ושחורת גבוהה יפה
 עבדה כשרותי ההם בימים .21 בת ארוואי
 דילוי את הכירה היא בבזאר, כמוכרת
ועשיר. יפדדתואר ,37 בן גרוש סדקול,

 יום של כרומן ככה סתם החל הכל
 בימים הסתיים הקצר הרומן אבל יומיים,

באקפולקו. הגדול בבית־הכנסת אלה
 ודיקי נגמר מכסיקו שבוע כך: קרה זה
 הצבאית. ברבנות לעבוד חזרה רותי נסע.
 וגם המיכתבים, מגיעים החלו אז אבל

 כרטיס- גם הגיע ופיתאום הטלפון, שיחות
 לא, למה שבעצם שהחליטה ורותי, הטיסה,

 ליבה. בחיר אל ונסעה מצה״ל השתחררה
 שדיקי עד מלבלבת, האהבה החלה שם

ב הגרים הוריו אל אותה לקחת החליט
לונדון.

 ולא לילה של בתל־אביב שמסתובב מי
 שחורת המתולתלת, פרת ורד את מכיר

 הגבוהה והקומה החטוב, הגוף בעלת השער,
 היפים של בתל־אביב מסתובב שלא בטח

 ספקות לכם יש עדיין אם אבל והיפות.
 לספר לי תרשו ורד, היא ומה למי בנוגע

 ככה, אז הרקע. לצורך משהו עליה לכם
כמל בעיר המוכרת דרכה את החלה היא

 כשר.צ־ עולמה את כבשה במועדון, צרית
 המצרית המישלחת של רוחה את הילה

 לפניהם כשרקדה השלום, לשיחות שבאה
עינים. להם ועשתה
 ממדרגה רקדנית בתור ידועה גם ורד

 סולו קטע לה נותנים פעם ומדי ראשונה
 שם את שנעזוב ורד, בקיצור, הבמה. על

 ומלאת דינמית היא הפעם, בצד מישפחתה
 או שישעמם רגע אצלה אין וחיות, מרץ

פעילות. בלי יחלוף
 שלום עם גרד. היא האחרונה בשנה
 גדולה. מחשבים חברת של בעליה פ;םטר

מכו ובעל מבוקש חתיך הוא עצמו שלום
 עיניים לעשות מתבייש שלא מבוקשת, נית
 החלו אלה שני בקיצור, נחמדה. נערה לכל
 לגור עברה וורד סוער, ברומן דרכם את
שלום. עם

ה את החליפה חודשים כשלושה אחרי
ה העוזרת הפכה חברה ובמקום סטאטוס
 שם גרה רק היא לדבריה, שלו. פרטית

 עבודות את עושה היא לחדר ובתמורה
 היא והגיהוץ. הכביסה, הבישול, הניקיון,

 מה זה, פנסטר של בביתו דבש ליקקה לא
 שזה פעם בכל וכאב דאב שהלב עוד

 ת נישאר היתד. וורד בחורות הביתה הביא
הר כמובן, לבסוף, השני. בחדר מיותמת

 והחלה קמה נפש, עד מים שהגיעו גישה
 עד החזק, המין אחרי מחזרת היא גם

 פשוט עדיין, אנונימי אחד צרפתי שתפסה
 אותו, ראה או שמע לא אחד שאף בגלל

 עזבה אלה ובימים לדבריה, בו, התאהבה
 הקרובות חברותיה לטובתו. הארץ את

 עם מהמצב לה נשבר שפשוט מספרות
המצי בכבוד מהעניין לצאת וכדי פנסטר,

הצרפתי. המאהב את אה
 כשבאה אותה ראו עוד שעזבה, עד אבל
 האיטלקי הכדורסל אליל עם ערב לבלות
 בקרב חלחלה מעביר ששמו הבחור מנגין.
 ישראלי אליל גם הפך הכדורסל שחקני

 כמו והרגיש חברים פה לו עשה הוא בכל,
 עוד מה הכתף על לו תלויה ורד ועם בבית
 לו עוזר היה ניצחון אולי הבנאדם, צריך
 לוורד מאד נוח המצב ̂לכן לנו. לא אבל

הבי ונסע שהפסיד למנגין פאריסה, שנסעה
 בימים ומחפש לרווחה שנושם ולפנסטר תה

חדשה. עוזרת אלה

דירת
רווקי□

המש נאה רווק סמל, עדי את מכירים
 ואם ? תל־אביב מוזיאון ממנהלי כאחד מש

 מכירים אתם אולי אותו מכירים אינכם
אחרו ידיעות כתב ברייצבר; שיה את
 במוזיאון? וסרטים הצגות על וממונה נות
 זה שתדעו שרציתי מה שלא. או שכן או

 משנה, למעלה בייחד חיים כבר אלה ששני
 ממוקמת דירתם ורעש. רוח לעשות בלי

 ושניהם תל־אביב, של התיפארת במרכז
 תל- את מאכלסים בכירים, תפקידים בעלי
ה סמל לנועם הודות הלילה, של אביב

 בשורה תמיד יושבים עדי, של אחיו אמרגן,
 רואים? אתם בידורי. מופע בכל הראשונה

בשקט. גם אפשר

 מעורו יצא סופר, שהוא רותי, של אביה
 לבתו. רצה תמיד שכזה חתן אושר. מרוב
 אפשר וכיום טוב כי פעמיים אמר מייד

כש בדיזנגוף מסתובבת רותי את למצוא
 את שתגמור לרגע מחכה בעננים, ראשה

 לבחיר למכסיקו ותחזור כאן סידוריה כל
נישואין. טבעת עם לה המחכה ליבה

70




