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07051 מ 1ע77/ל77/7נ777 הניצחי החג
 כל הסיפור זד, ובגלל סתם, ככה בא זה

ש שעי מאושר, זוג היה היה עצוב. כך
 היה מאושרים. הכי שהם חשב אותם הכיר
כסף. יופי, חכמה, הכל: להם

מר דויד לאיש־העסקים מתכוונת אני
 מדניה המפורסם, הרכש פעיל של בנו דד,

 בדובר- קצינה אסנת, ולאשתו מרדד,
 רב־אלוף של מזכירתו שהיתר, ומי צה״ל
אלעזר. (״דלו״) דויד

 לא מהם אחד שאף עד הכל, להם היה
 לא אסנת השני. של מהחיזורים התרגש

 בבית העיתונאים במיזנון לעבור יכולה
ו גבררבים של ששובל מבלי סוקולוב

 שהיא כמה לה ויספר אחריה ישתרך גברים
 ה־ במכונית לעבור יכול לא ודויד יפה.

תע תישחורת שבנות מבלי שלו, לינקדלן
המכונית. ביגלל רק ולא עיניים, לו שנה

ניצחי, להיות מבטיח לא כזה זוג אם
 ובכן, מהו. ניצחי זוג יודעת לא אני אז

 הקדמות ובלי הביתה, דויד הגיע אחד בוקר
 לא ניגמר. שלהם הסיפור כי לאסנת הודיע

 ואפילו תירוצים, לו היו לא הסברים, לו היו
ולהמ לנסות כדי יפות, מילים לו היו לא

 קם פשוט הוא המרה. הגלולה את תיק
ועזב.
 שלי הסוכנים כל למה. יודעת לא אני
 מצאו. ולא אחר, רומן איזה בעיר חיפשו

 לא כנראה אסנת שגם בכך מתנחמת אני
מצאה.

דחווח היוח
 מונשיין. דויד אח מכיתות כולכן אתן

 אישי, באופן אותו מכירות הירושלמיות
 מת־ בעיתונים. מקריאה — וכל-האחרות

 בתקופה ירושלים, של הפלייבוי היה שיין
 התיירים, שהמוני לפני עוד שלה, הטובה
לעיר- אותה הפכו ומחוצלארץ, מהארץ

עצמי פיצוי
 שמכיר מי שכל בירושלים בחורה יש
 אחרת. אי-אפשר פשוט אותה. אוהב אותה

 של הדוברת חפץ, לעדנה מתכוונת .אני
ה בשנות רווקה היא עדנה הטלוויזיה.

 שינה הדירה זו ועובדה לחייה, שלושים
רצו פשוט אשר הרבות, ידידותיה מעיני

פטראום ופיטר עטרי גלי
בסרטים כמו ביד, יד

 לצאת ועומדת באירופה, ההצלחה פירות את קטפה היא שבו
בארצות־הבדית. הפעם נוסף, לקטיף כשבועיים בעוד

 הרומן את גלי לה מצאה לארצות־הברית אירופה בין אבל
לכוכב מתכוונת אני השם. מבחינת לפחות שלה, סוער הכי

 רק אני לעתיד. תיקווה הרבה עם רומן זד, שם, שהולך הרגש
 היא כאשר סטראום, של החברה־ארוסה תעשה מה יודעת לא

זה. על תשמע
הללויה. תשיר היא אולי

מונשיין דויד
צ׳יק־צ׳אק

 אם גם מסיבה, בכל היה הוא בינלאומית.
 לפגוש היה אפשר אותה. אירגן לא הוא

 היה שבו מקום ובכל בית־קפה בכל אותו
 היה ניתן שלו הג׳ינג׳י הראש אח קהל.

ירושלמי. אירוע בכל לראות
 הציירת עם בזמנו התחתן הנ״ל מונשיין

 באיזה ממנו גבוהה שהיתה סאני, סילבי
 כי מעמד, החזיק לא זה אבל ראשים. שני

 שלה היקר שהבעל הסכימה לא סילבי
בבית. מאשר חוץ מקום, בכל להיות ימשיך

 הנ״ל לו התחתן ומעלה שנה איזה לפני
 החברים בפני הציג הוא לפתע בשנית.

 שעוד צעירה פיזנטי, אורית את שלו
 שמונשיין שהחליטה ,18 לה מלאו לה

הת והם צ׳יק-צ׳אק, חלומותיה. אביר הוא
ילד. להם ונולד צ׳יק-צ׳אק, ועוד חתנו.

 יתביית שמונשיין לחשוב היה אפשר
 לגמרי, משוגע הוא הילד על סוף־סוף.

 לי יש אבל אוהב. הוא אשתו את וגם
 שיגעון בין :בשבילכם טובה לא בשורה

 פוקד מונשיין האשה, אהבת לבין הילד על
 בית-קפה וכל אירוע כל מסיבה, כל שוב

 בלי שם, ומונשיין פה מונשיין בירושלים.
כמובן. האשה,

חפץ עדנה
חבר במקום טיול

ומאושרת. נשואה שלהן החברה את לראות
התא עדנה בא. זה שנה איזה לפני אז
 בכמה ממנה הצעיר בעלם־חמודות, הבה

שנים.
 לא אבל לרווחה, נשמו הטובות החברות

 הרומן. הסתיים י כחודש לפני זמן. להרבה
 בכל הגילים הפרש כי לפתע, גילתה עדנה
 הגדולה האהבה את ושלחה מפריע, זאת
 בגיל. ממנה צעירות אחרי לתור שלה

 אצל — גדול היה ששיברון־הלב כמובן
 פתר איך יודעת לא אני הצדדים. שני
 אני אבל הצעיר, העלם הזו הבעיה את
היא עצמה. את מפצה עדנה איך יודעת כן

למצדה הללויה
 לי נופל יום כל לא בשבילכם. בינלאומי סקופ ממש לי יש

כאלה. כוכבים שני מככבים שבו סיפור, ליד
 הללויה, מאז אתם, רק לא שמעתם. כולכם עטרי גלי על
מסיור, כשבועיים לפני הגיעה גלי אז העולם. כל אותה מכיר

 כסנטור לכולנו שזכור בארץ, עתה ד,מוסרטת מצדה, הסידרה
סטראוס. פיטר השחקן ועשיר, מעני ג׳ורדאש

 שבו מהרגע אולם השניים, הכירו בדיוק איך יודעת לא אני
 עושים הם מה יודעת לא אני נפרדו. לא שוב בזה, זה ניתקלו הם
 הציבור לעיני לחשוף מוכנים שהם מה אבל ביחד, הזמן כל
 ולא- שקטים ובבתי-קפה במיסעדות מבטים־אוהבים, המון זה

 בסרטים. כמו ממש ביד, יד הים, חוף על וטיולים אופנתיים,
לפי כוכבים. שני של חולף רומן סתם שזה לי תגידו אל אז

בליכוד אמיתי פיצוץ

 סיפורים ,לכם מספרת אני כלל בדרך
 בעניין, מעורבים ילדים כאשר שמות, בלי
 תפגענה. הקטנות שהנשמות רוצה לא ואני

 :סיבה עוד לי יש אבל הסיבה, זו הפעם גם
 שנוגע מה שכל לי אמרו סוב־יודיצה.

 סוב־יודיצה, יוצא תמיד איכשהו בשופטים,
להסתכן. רוצה לא ואני
 מכובד שופט שיש לכם שתדעו אז

 ללא כימעט שמנהל, בישראל ומפורסם
 — 1 לשופט להפריע יעז מי וכי — הפרעה

פרקליטה. עם רומן
 ברור אך יודעת. לא אני ? מזה ייצא מה

 לא שלה הבעל וגם שלו האשד, שגם לי
 כי עדיין, משוכנעים הם הסוד. את גילו

 והפדקליטה השופט של פגישותיהם כל
 כבר: נאמר שכן הצדק. בענייני מתרכזים

תרדוף. צדק צדק

 לירדנה נעימה לא הפתעה לה תהיה
 היא ירדנה לארץ. תחזור היא כאשר מדר

 של חביבתם בכנסת, הליכוד סיעת מזכירת
 הנחמדות השיחות בגלל הצעירים, הח״כים

 ה- וחביבת במיזנון, איתה מנהלים שהם
 המצויינת העבודה בגלל הזקנים, ח״כים

בכנסת. עושה היא שאותה
 כמה בעיני מצאה־חו לא הזו הפופולריות

 לשגר החלו הן בכנסת. לעבודה מחברותיה
אנ מיני ולכל לעיתונים מיכתבי־השמצה

שמק מייוחדים יחסים על הרומזים שים,
 כמה ועם ח״כים כמה עם ירדנה יימת

 בלתי- כמובן שהיו במיכתבים, עיתונאים.
סוד הם אלה יחסים כי נאמר, חתומים,

 חודש ולקחה חדש אוטו לו קנתה פשוט
ה הכבישים על איתו לנסוע כדי חופש,

איטליה. של רחבים.
 בחוץ- משגע לטיול המירשם זה אם

 שלי החברות לכל אותו מציעה אני לארץ,
צעיר! חבר —

ירדנה. של הגדולה ההצלחה
 הראשון המיכתב על לה שנודע אחרי
 הגדולה. לאמריקה לנסוע ירדנה החליטה

 פשוט אלא המיכתב, בגלל חס־וחלילה לא
 שנסעה, לפני עוד הזמנה. שקיבלה מפני
 המיכתב־ את כתב מי לגמרי ברור לה היה

 בליכוד, שעובדת בחורה ״זו המשמיץ:
הסבירה. היא שלי,״ בהצלחה ומקנאה
 נכון, ירדנה של הניחוש אם בין אולם

 להגיע ממשיכים המיכתבים לא, אם ובין
 של שורה ואל העיתונים מערכות אל

אישים־חשובים־מאד.
ו בעיות־אישיות והותר די יש לליכוד
 ירדנה כשתחזור עתה, ופרשות. סיבוכים

 יהיה הפעם אחד. עוד לו יתווסף לארץ, י
אמיתי. פיצוץ !זה

מדר ירדנה
משמיצות או חברות


