
ת לני אי
בנים ושני חתונה

חתונה
 לטובה. עלינו באה חתונה עוד
ה את  אני אילנית הזמרת או צח חנ

 היפה הבלונדית הגברת להציג. צריכה לא
 ליבה, בחיר הזה. השלב את עברה כבר
ר, אדי הוא מספרים, כך מי  שהיה זה ת

בל. האמריקאית הדוגמנית של בעלה  אנ
 לצור וחזרה הארץ, את עזבה אנבל

 רווק ישאר לא שאלי ברור היה מחצבתה.
זמן. הרבה מבוקש
 בדיוק והוא לאנבל, מנשואיו בן לאלי

חי, של בגילו מי  הטריה. כלתו של בנה ע
 חברים יהיו הצעירים ששני בטוחה אני

לא?! כעת. משפחה הם הכל אחרי טובים.
ם חו ת, נ אילנית, של לשעבר בעלה ג

ת ידידתו עם כשנה גר רי ם. דו ח רו  י
 מוזמנים ודורית נחום אם יודעת לא אני

 המון שיהיו בטוחה אני אבל הזו, לחתונה
אתם? אפילו אולי אחרים. מוזמנים המון

טרי גלי ע
חובות במקום אהבה

 זוכרים. ? סנטר מדיזנגוף המפורסם 601 סטודיו את זוכרים
 יודעים זוכרים. המקום? מבעלי שהיה דורון אודי את זוכרים

שימעו. ובכן לא. היום? הוא איפה
 קצת אומרת אני ואם נחת. קצת הזה לבחור מגיע לדעתי

 אודי נאלץ הסטודיו כישלון אחרי לזה. מתכוונת ממש אני נחת
 עבורה שקיבל ומספרים ברמת־השרון, שלו הווילה את למכור

 ואם חובותיו. את לממן כדי לירות, מיליון כארבעה של סכום
 סימפטיים לא משפטים מיני כל מתנהלים היום עד טועה, לא אני

 מלון של הספורט במועדון עבד למחייתו ההוא. הביש בעניין
מחייך. אותו לתפוס היה קשה בקיסריה. קיסרית

 העיר. של בברים ויסקי המון זרם מאז אומרים, איך אבל
 גלי לה קוראים אחת. היא הסיבה שנית. מחייך שהגבר מספרים
טרי,  הנשית החוליה הצר זמן לפני ועד האירוויזיון זוכת ע
טרי שוש שאחותה מאז ודבש. חלב בלהקת  ארצנו את עזבה ע
 בלוס ישראלית רדיו בתחנת מישרה לטובת והסימפטית, הקטנה
 לא אותי תבינו שלא גלי. עם אודי מתגורר הרחוקה, אנג׳לס

 בדירה שם, שמתרחש מה כלל. דייר של תקן על לא הוא טוב.
 באמת אני יגיע הזה העניין לאן ממש. של הוא*ירח־דבש ההיא,

 של נעימה שיחה אחרי מלכותה. הוד שלועשרים. מאה עד מוצלח. שהעניין יודעת אני יודעת. לא
 של לשמו מאוד רודי התעניין דקות כמה

 שהוא קובי לו כשסיפר קובי. של הספר
 ביקשו בעצמו, מיספרה ובעל ישראלי,

שם. לספרו כדי לביתו אליו לבוא רודי
 לקובי התברר הזמר, של לביתו כשהגיעו

 הנסיכה היא בחברתו שהיתר. שהגברת
 כל־כך וקובי רודי ובעצמה. בכבודה מרגרט

 הנסיכה שכאשר השני, על אחד התחבבו
 הלילה של הקטנות בשעות לה פרשה

 של בביתו לישון קובי נשאר למעונה,
רודי.

התעניי מגלה החדש שידידו מספר קובי
 להגיע ומקווה בישראל, ממש של נות

 בינתיים לביקור. הימים מן ביום לכאן
 משגעות תסרוקות לעצב קובי ממשיך

 תראו ואם לרודי. ולהתגעגע בתל־אביב
 כשמישהו לחלון, פעם מדי מביט אותו
 הוא מי את יודעים אתם ברחוב, עובר
בהצלחה. לו שיהיה לראות. רוצה באמת

 יהיה הנולד שהרך התנבאתי, אז וכבר
זוכרים? דיסקו, רקדן של בומבה

 אחר כיוון לתינוק הועיד שגדי מתברר
 שזה בעיר מצהיר אותו שמעו לגמרי.

 של שמו על מדלי יהיה ושמו בן יהיה
ע המפורסם הרגיי זמר ז  אלא מרדי. ג

 פשוט שנולד התינוק בה. וקוץ שאליה
 מתקבלות בנות גם בת. להיות התעקש
קטנ הסבה קיבל השם גם כידוע. בברכה

 בישראל הבת של ושמה לנקבה, מזכר טנה
 הוא מעניין בדיוק. המקור אותו לפי לי

 כשעשה גדי קיבל הלידה בשורת שאת
בי של באולפנו כימים לילות תן איי  נ
ה בפרשת יחד כשטיפלו השלום, מקול

 ירדן אורון הילד של האומללה חטיפה
 זינק התחנה של הרכב עם לברכה. זכרונו

ובתו. אשתו את לנשק 'הקריה לביה״ח
 קיבל בתו להולדת הראשונה הברכה את

 על הכריז כשאייבי האתר, גלי מעל גדי
שלו. הלילה בתוכנית לי של לידתה

שמה שהיום יפית, אצל עוגן השליך את זוכרים עדיין שאתם בטוחה אני
ת בישראל גדי הרדיו ואיש התקליטן של מעלליו פי מזמן לא ובכן ■ביטון. י
טון. שלהם, הדיסקו חתונת על לכם סיפרתי שהבחור זוכרים גם בטח אתם בי

חתונה
 וי" של חנותו את מנהלת לשעבר אשתו

שץ דד  גילי של במיספרתו הממוקמת ש
אלי  לה וקוראים המדינה בכיכר גמלי

תן המחשבים איש בעלה, שהיה מי עדה.  נ
 מלא ממש, רומן שנתיים מזה מנהל ■תומר,
 סיפור־ בקיצור וחנדלך, ונישוקים חיבוקים

ה הזמרת עם מהסרטים, אהבה רדנ  ארזי. י
 כשנתיים מתגוררים כבר האלה היפים שני
 אלא מספיק. הזה המצב ולמראית־עין יחד,

 הזה שהמצב לי לחשה קטנה שציפור
 ליגליזציה, יקבל הרומן בקרוב. ישתנה

 וכדין. כדת ואישה בעל יהיו והשניים
 מקווה נורא תמיד אני האלה בעניינים
טעתה. לא שהציפור

 ההרפתקה על לכם לספר מוכרחה אני
 הטעם אנין והספר הדוגמן של האחרונה

בי ר. קו  ביקר בלונדון, האחרון בטיולו ב
 אקסקלוסיבי במועדון־חברים ידיד בחברת
 שני בימי רק הפתוח קלאב, בינג שנקרא
 הכיר לריקוד, ריקוד בין שם, בשבוע.

 שהוא לואלין, רודי את האנגלי ידידו לו
בממלכתה מצליח מאוד פופ וזמר ,33 בן

בי בר קו
הביתה הלכה מרגרט

ה רדנ ארזי י
ביחד שנתיים


