
חורה
למולדת
ולאהוב

 מתמשכים, סיפורי־אהבד, אוהבת אני
 וסכנות, סיכויים ירידות, עליות, מלאי

 כזה. מתקתק הפי-אנד יש שבסופם
סלק ;יכה שנים הרבה לפני היתד, קי

הזמר
ת מני הדוג ו

 של השירה אח מעריצה לא אני אישית,
 יודעת שאני כמו אבל מסורי, איתן

 חתיכות, אצל הצלחה יש הזד, שלבחור
 מסויימים גילים שלגבי יודעת גם אני
 לא בוודאי אני אמיתי. אליל־זמר הוא

 שלו. המוסיקאלית ההצלחה על לכם אספר
 יפהפיות של בערימד, מתבטאת היא לגביי
 בעת שלו הפסנתר על הרובצות ,16 בנות

 על לכם אספר כן אני אבל ההופעות.
שלו. החדש-ישן הרומן
 יום־ מילחמת לפני עוד התחיל זה

 של בים לרחצה שיזוף בין הכיפורים.
 איתן של השחומה עינו הבחינה תל־אביב

 הכדור איכשהו משגע. בלונדי במשהו
גילח הוא ואז לידיה׳ נפל וזמטקה של

כד ודומיניק מסורי איתן
משתלמת ההתמדה

 גילתה היא שוודית. דוגמנית־צילום שהיא
נהדר. שהוא

 המוזות נעלמו המילחמד, כשפרצה אבל
 לד, קוראים כך כל, ודומיניק והאהבות
 לא הוא איתן הארץ. את עזבה לבחורה,

 ביניהם והקשר בכתיבה, מהחזקים בדיוק
נותק.

 ״נותק בטלפון, התקליט שאומר כמו אבל
 לארץ, חזרה היא שבועיים לפני זמנית״.

 בתל־אביב פאר במלון חדר לה לקחה
 המכונית לתוך זעק הוא לאיתן. וחייגה

 יודעת לא אני במלון. עימד, לגור ועבר
 את דחתה כבר היא אבל יבוא, המשך אם

 את שמכיר מי מישראל. שלד, היציאה
 אותה תזיז מילחמד, עוד רק כי טוען, איתן

מזרועותיו.

חיפאי שיא
 מופיע לא ישראלי ששום ומצאתי בדקתי

 הרגשה לי יש אבל גינס. של השיאים בספר
 שמה יוזכר הספר של הבאה שבמהדורה

 שחורי, ,זיו בגלל וזאת ישראל. של
 מצליח סטודנט רק לא שהוא ,25 בן חיפאי

 יעל ובגלל עשיר, איש־עסקים גם אלא
 מצליחה סטודנטית רק לא שהיא אדלר,

להתכבד. הראויה חתיכה גם אלא
 במיסד־ במיקרה, ככה נפגשו, והיא הוא
 להם היד, לא חיפה. אוניברסיטת רונות
 לא גם אבל לזה, זה להגיד מה הרבה

 שדיברו, לפני עוד בכך. צורך להם היה
זה! שזהו הבינו כבר

 לחברה זיו הודיע היום באותו עוד
 ימים לשלושה ונוסע שהוא שנה, מזה שלו

 חצי מזה שלה לחבר הודיעה יעל לאילת.
 לנביעות. ימים לשלושה נוסעת שהיא שנה,

 הנסיעות לסוכן השניים הודיעו ובצוותא
 לפאלמה ימים לשלושה נוסעים שהם שלהם,

דה־מיורקה.
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סמבה
■שדאדיח
בפאר■□

 בפאריס. קבועה עיתונאית אחזיק עוד הזו הבחורה בגלל
 את לשגע שגמרה החתיכה שוורץ, (״ביאטריס״) כרכה
 מפסיקה אינה הגדולה, פאריס את לשגע ועברה הקטנה ישראל

 מה, אבל עבודה. בירת־צרפת של הרכילות ולמדורי לי לספק
 להיות הופכת העבודה שלה, התמונה על או עליה, כשמסתכלים

נעימה.
 נמאס לפעמים אבל ניחא, בפאריס, רק נשארת היתד, אילו

ללונדון. סתם, ככה לה, קופצת והיא האורות מעיר הזו לקטנה
בדיס לרקוד כדי היתד, לאנגליה שלה האחרונה הקפיצה

 נסעה היא .78 מועדון — באירופה ״אין״ נורא שהוא קוטק
 את בוחנים השלושה ובעוד ישראלים, ידידים צמד עם לשם

 שאחר־ יפה־תואר, שחום־עור, צעיר אליהם ניגש הריקודים, רחבת
 בטכסטיל העוסק ברזילאי, אמיתי, מיליארדר גם שהוא התברר כך

הלונדוני. במועדון רוקד אינו כאשר הפנוי, בזמנו
 חוללו וברכה 31ה־ בן פרטום מנואל מיידי. היה הקליק

בבו מלטפות. וידיים אוהבים מבטים בזה זד, ונעצו הלילה כל
 שקבעה לפני לא פאריס, האם, לבסיס בחזרה ברכה יצאה קר

בעיר־האורות. הפעם פרטוס, עם בערב שוב להיפגש
 הזעיקה ברכה רציני. הזד, העסק שאולי אחד סימן לי יש

 את ותכיר שתבוא כדי שלה, האמא את הקטנה מתל־אביב
לסמבה. שלה הפארטנר

ל,יסלק ניכה
— הילטון בין

 הקסום, באי חלומיים ימים שלושה אחרי
 שלה לחבר הודיעה יעל ארצה. חזרו הם

 זיו, עם מתחתנת שהיא שנה חצי מזה
שנה. מזה שלו לחברה כנ״ל הודיע וזיו

 הוא מה לגינס, הראוי שיא לא זד, אם
שיאן

שוורץ כרכה
ללונדון פאריס בין

אנג׳ל כי א
תל־אביב לצפון —

 אמנם היא בארץ. היפות הנערות אחת
 אבל והטובה, הישנה בכפר־סבא התגוררה

 לגלות, הארץ זאבי לכל הפריע לא זה
 לפני עוד וזאת ד,נזפה, על כפר־סבא שגם

שיכונים. בה שניבנו
 בשביל זה כל על ויתרה ניבה אבל
 עשיר, סתם ולא עשיר, אמריקאי יהודי
 הקהילה של הגדולים העשירים אחד אלא

 כולנו את עזבה היא במיאמי. היהודית
לאנחות.

 מפוארות גיחות עורכת היתד, פעם מדי
 היא כולנו את שלא הסתבר ואז לארץ,
 הצעיר הכלכלי הכתב לבין בינה עזבה.

 אנג׳ד, אכי הטלוויזיה, של והנמרץ
 שניבה פעם בכל בהמשכים. רומן התפתח

המו ואצלה מולדת, לביקור מגיעה היתד,
 תל-אביב, הילטון מלון בעיקר היא לדת
 הוא לפעמים אליה. מצטרף אבי היה
 אותה ופוגש הרחוקה לאמריקה נוסע היה
 יותר. קשה לשניים היה שם אבל שם,

מדי. קרוב היה הבעל
האמ מבעלה ניבה התגרשה כשנה לפני
לאבי, קשר שום לזה היה לא ריקאי.

 הספורטאי
לשוק יצא

 גם הוא מתגרש, כשזוג כלל, בדרך
 אבל זה, למה יודעת לא אני מתבייש.

 שכולם עד זמן, עוד להרוויח מנסים תמיד
 לא פעם אף הצליח. לא שהעסק יידעו

 לי, אמר שלי הקטן השכל זה. את הבנתי
 עוד לצאת כדי בעיקר מתגרשים שזוגות

החופשי. לשוק פעם
 סגן־ הוא מילבדי זאת הבין שלא מי
 אליל כר־חמא, עמום (מיל.) אלוף

 בארץ. הספורטאיות מרבית של הנעורים
 צה״ל, של גופני חינוך קצין שהיה מי

 תמיד, ידע פרטי, ספורט מכון בעל והיום
 ירצה הוא יתגרש, הוא וחלילה חס שאם

 את תדענה כולן, נכון יותר או שכולם,
 לנחם ותבואנה הזאת המצערת העובדה

אותו.
 שעבר בשבוע קרה. החם־וחלילה אז

נישואין. שנות המון אחרי עמוס התגרש
 אלי, פונה ראשון? דבר עושה הוא ומה

 העונג בבקשה, אז שלו. כרוז שאשמש כדי
 שהאיש׳ תדענה שכולכן שלי: כולו הוא
 שהוא אומרות שיש השרירי, הגוף בעל

ה בשוק שוב נמצא טוב, במצב חתיך
חופשי.

 להתגרש. אחרות סיבות להם היו אבל
 במשך אבי הרגיש מה יודעת לא אני

 גירושיה על לו שנודע מאז הזו, השנה
 אני לארץ. הגיעה שהיא ועד ניבה של
 לישראל, באה שניבה שמהיום יודעת רק

 בעיקר כלכליות כתבות לשגר אבי החל
ירושלמי. כתב שהוא למרות מחל-אביב,

 אלא בהילטון, גרה לא אמנם ניבה
 על אבל תל־אביב, בצפון צנועה בדירה

 לכל משפיע. לא זה האמיתיים האוהבים
 חזיה שניבה לשמוע ששמחו הזאבים־מאז,

 יש אנג׳ל, של המעריצות ולכל הביתה,
 צמודים־ השניים לא־משמחת: בשורה לי

זה. את זה ואוהבים־אוהבים לזה זה צמודים
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