
 ניר ואביבה לגמרי לבד גילעדי ג׳קי שיו
לגמרי. לבד

כן? לא עצוב, סיפור

אנג׳ל ושרה שמעיה
וההורים המישטרה

 סתם כמו לבלות אוהב ואפילו אמיתי,
 שבגלל לכם סיפרתי מהיישוב. אנשים

 פרטיים, חיים לו שאין ■כימעט המישטרה
 מבזבז. לא הוא לו שנשאר מה את אבל

את בכיכר פיקוקס, דיסקוטק זה שלו המקום
 בבית. כמו מרגיש הוא שם בתל־אביב. רים

 שם היו אחד שערב לי לחשה קטנה ציפור
 שובר שמעיה את ראו ואפילו בעיות, קצת

בסדר. הכל מזה חוץ אבל בקבוק,
 ב־ הבחורות כל חתיך כזה שהוא בגלל
 נאלץ ושמעיה אחריו, השתגעו פיקוקס
 ככה יום. אחרי יום ידידותיו את להחליף

 שמוליק. את הכיר שהוא עד נמשך זה
שרה בשם חתיכה של הכינוי הוא שמוליק

 לעשות הצליחה לא שהמישטרה מה סביבה,
הת הם כחודש לפני שמוליק. הצליחה לו

 ב־ ,כמובן עשו, הם המסיבה ואת חתנו
 שהבחור לכם להגיד רוצה ואני פיקוקם.

בן־אדם. להיות ורוצה רציני נהיה
 •שלו לתוכניות מאמין כך כל שלא מי
 כבר החתונה אחרי יום המישטרה. זאת

 הטריד, אישתו הורי בבית בלשים ביקרו
 הספיק, לא זה וכאילו חיפוש. שם וערכו

 הרצל לרצח בקשר החתן את עצרו גם
ו הוכחות היו לא כרגיל, אבל, עוזר.
ו כועס כולו הוא עכשיו שוחרר. שמעיה

 בשקט לחיות לו נותנים שלא על זועם
שלו. שמוליק עם

ה לי קורה זה למה יודעת לא אני
 עצובים סיפורים כמה לי יש אבל שבוע,

 כל לא אולי אתם וגירושין. פרידות על
 אכיפה הזמרת את אותה, מכירים כך

 שביקר תייר שכל לי תאמינו אבל ניר,
 ניר אביבה כי בלילות. עליה חולם בארץ

בירו לתיירים במועדוני־לילה הופיעה
 מהארץ החבר׳ה את שיגעה וממש שלים

שלהם. הגירלס עם סם, הדוד של
 לו קוראים שיגעון. בעל היה לאביבה

 ממש של טיפוס היה והוא גילעדי ג׳ל)י
 לו, כשמתחשק רק אבל קבלן, בירושלים.

 וציפור־לי־ מבלה הרבה. לו וכשמשלמים
ובמס הכי-טובים במקומות רק אבל לה,

הכי-יקרות. עדות
 אחד, יום אך האהבה. פרחה השניים בין
 האהבה לעין, נראית סיבה כל ללא ככה,
נפרדו. והשניים נגמרה הזאת
 שזו חשבנו, שלהם החברים וכל אני
 בשבוע לא. אבל חזרה. לצורך פרידה
עב- הגט. על רבנים שלושה חתמו שעבר

 חתונת
־הרב בת

 אורנה של בחתונה שם, היה לא מי
ץ?  של הטובים החברים כל היו פיר

 לצה״ל, הראשי הרב שהיה מי שלה, אבא
 החברים היו פייון. מרדכי הרב האלוף

 שהוא אבא לה שיש שלמרות אורנה, של
 21ב־ הצליחה, היא אלוף, וגם רב גם

וחב חברים המון סביבה לאסוף שנותיה,
 ובני החברים כל גם כמובן, והיו, רות׳

שלמה המאושר, החתן של המישפחה
שטאוכר.

 באתי לכם. לספר באתי זה על לא אבל
 כמו האבא, האבא. על דווקא לכם לספר
 וסמלים דרגות עם בצבא, גיבור שהיה

 בחתונה להתאפק יכול היה לא והצדעות,
קטן. ילד כמו ובכה שלו, הקטנה הבת של
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 וחדק
סונון ,מספר

 לבחורה במינה מייוחדת שיטה לה יש
 רו־ לדוגמנית־הצילום מתכוונת אני הזאת.
 אותה מכירים לא אולי אתם כספי. נית

 מתנוססת שלה התמונה אבל אישי, באופן
 הגדול הפירסום במטע המודעות כל על

אחת. סיגריות חברת שעושה
הס היא דוגמנית להיות רצתה כשרונית

וחיל הדוגמניות שמסתובבות איפה תובבה
 כרטיסי־ביקור. עם שלה תמונות קה

הצליחה. היא :והראיה
 מה וכל דוגמנית כבר רונית עכשיו

 מה אז ידידים. זה בחיים מחפשת שהיא
 המיס־ באחת לה יושבת היא ז עושה היא

 וכאשר בעיר, ביותר הפופולריות עדות
נז היא בעיניה, חן שמוצא מישהו נכנס
 על רגשמת פעם, אותו הכירה שהיא כרת

 ונותנת כתובתה ואת שמה את נייר פיסת
 הישירה בגישה משהו שיש לי, האמינו לו.

הזאת.

 התחתן שמעיה
שמוליק עם
 שמעיה על בעיתונים קראתם בטח
 יורד לא פשוט הבחור של שמו אנג׳ל.

 שה־ מה לפי הפליליים. המדורים מטורי
 ארבעה היום עד רצח הוא חושדת מישטרה

 אבל איתו. הסתדרו כך כל שלא עבריינים,
 חוץ להוכיח. פעם אף הצליחו לא זה את

 לבלות כבר הספיק הזה הצעיר הבחור מזה
 ויריות שוד על בכלא, מחייו שנים שמונה

שוטרים. על
 ישר המישטרה אותו לקחה מבית־הסוהר
ל אכספרס אותו ושלחה לנמל־התעופה

 אבל ממנו. להיפטר העיקר — אירופה
 דד ומאז חודשים, כמה לפני חזר הבחור

 ולעקוב אותו לעצור מפסיקה לא מישטרה
 נשארו לא שכימעט עד מקום, בכל אחריו

פרטיים. חיים לו
 את לכם מספרת אני בעצם, למה, אז

 כמו נראה ששמעיה חשבתם אם 7 זה כל
 המיש־ של מתמונת־פוטו־רצח שיצא אחד
חתיך הוא הבחור טעות. לכם יש טרה,

׳!רודדבש
מאוחר

 פעם פעמיים, התחתן כבר ידלץ אשר
 עורכת- עם ואחר־כך ידלין דליה עם

 כבר התחתנה טלי גם ליפני. טלי הדין
 רובין (״קויה״) יאיר עם פעם פעמיים,

ידלין. עם ואחר-כך
 יד- עשה שלו הראשון ירח־הדבש את

הרא ירח־הדבש את חמדיה. בקיבוץ לין
 ירח- את בפאריס. טלי עשתה שלה שון

 כי לעשות, הצליחו לא הם השני הדבש
 לכלא ידלין חזר החתונה אחרי שעות 48

רמלה.
שאו מי כל בשביל בשורה לי יש אבל

שנש לי והאמינו ידלין, ואשר טלי את הב
 זאת בחודש, 17ב־ כאלה. הרבה עוד ארו

 אשר ייצאו הבא, הראשון ביום אומרת
ה בוודאי שיהיה לירח־דבש, ידלין וטלי

שהיכרתם. ירחי־הדבש מכל ביותר מתוק
 מהכלא. ידלין משתחרר יום באותו כי

התוכ סופי. באופן מקווה, אני כך הפעם,
הזיכ ספר ועצומות. רבות הן שלו ניות

 ומילבד בקרוב, לצאת עומד שלו רונות
 לעסקים. תוכניות מאד הרבה לו יש זאת
 לעשות יודע שהוא יודעת הארץ כל והרי

עסקים.
 לאחר מייד שלו, הראשונה התוכנית אבל
לנ כדי תל-אביב, ברחבי לטיול שייצא

 טלי את לקחת היא חופש, של אוויר שום
 מגיע לי, תאמינו באירופה. משגע לטיול

 פאריס רומא, את קצת לראות הזה לזוג
ולונדון.
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 בארמנית בתור בפיקוקס עבדה היא לוי.
 חושבים שאתם לפני אבל כזה. משהו או

 לעדכן צריכה אני רעים, דברים עליה
 מלאה תעודת־בגרות יש שלבחורה אתכם,

באוניברסיטה. ספרות למדה אפילו והיא
הת היא אותה, רואים שאתם כמו אז

 לא ובכלל אנג׳ל, בשמעיה דווקא אהבה
 המישטרה. עליו חושבת מה לה איכפת

 הזה, הקשוח הבחור את רואים שאתם ואיך
ב כשהוא לדום עוברים העבריינים שכל

ידלין ואשר טלי
ביחד סוף־סוף -
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