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 המשחקת חנה, אמרה לשמוח,״ טובות סיבות לי יש תמיד מזל, בעלת
דיין. אסי של החדש בסירטו תפקיד וקיבלה הלילה, לא למה בהצגה

שיחו

המרקד השחק!
 הכי אני מסתלקים. כולם לרקוד, עולה אני שר

 סוער. ריקוד והפגין אמר האלה,״ בריקודים טוב
תמיר. אלי שלה, החבר עם רוקדת אילנית :למטה

״ד,״״ המתפעלת הסוכנת
 כסוכנת־ ועובדת מאנגליה, ארצה שעלתה סלומון,

 אמרה מארצות־הברית,״ עכשיו ״חזרתי שחקנים.
הכסאות. אחד על נשענת כשהיא מהחוף, והתפעלה

כראש־השנה, ולדתי ך
• /  הראשונים הימים ועשרת /

 הסביר ימים־נוראים,״ היו שלי
 שבאו לאורחים מופז דודו הבדרן
 .34ה־ יום־הולדתו את עימו לחגוג

 ב־ שלי יוס־ההולדת יצא ״השנה
להת קודם רציתי יום־הכיפורים.

 אותם ולהזמין שלי, בחברים עלל
 שהיה מה ביום־הכיפורים, למסיבה

 לבסוף אך אוכל, על כסף לי חוסך
 יום המסיבה את לעשות החלטתי

אמר. זה,״ אחרי אחד
 האורחים כאשר התחיל הערב

 חוף־ על לשולחנות מסביב ישבו
 מדורה הדליק המיסעדה בעל הים.
ה ובחדר דגים, עליה לצלות כדי

 כאשר דיסקו, תקליטי הושמעו גדול
בריקוד. פותחים חוגגים כמה

 אורחיו את דודו כינס כך אחר
 אתכם ואצחיק ״בואו להם: ואמר
 ואמר לחברו בא אחד אדם חינם.

 לבית־ הולך לא הוא שהשנה לו
ואין בכלל, חטא שלא משום כנסת

יהו והדוגמנית וישינסקי שלמה השחקן הפגינו
שנתיים. לפני מלכת־המים שהיתה מי נגר, דית

 נראה| לא נישואים, שנות 13 אחרי תלמה מאשתו שנפרד וישינסקי,
אחרת.׳] עם יוצא אני פעם בכל אך רציני, רומן שום לי ״אין מוטרד.

 לו אמר חטא. על להכות מה לו
 לחוץ־ נסע שלך ״השכן :החבר
 לבדה. אשתו את והשאיר לארץ
 אותה, ותשחק אליה תלך לא מדוע
 ללכת סיבה לך תהיה כך ואחר

את ביצע האיש לבית־הכנסת?״

 אמרה שעזב לפני אך המשימה,
 איז| יודע לא ״אתה :האשה לו

עשית.״ מיצווה
 והריקודיב ההצחקות כל אחרי
 ענ אותו והשאירו ידידיו, התפזרו

שקיבל הפורנוגרפים הספרים כל

 מפיק זהבי, ללאה טופז דודו מעניק טובה בשעהחיבוק
 א שהינחה דודו, טובה. בשעה הטלוויזיה תוכנית

 ק סיפרה היא בטלוויזיה. לאה עם התיידד אותה, שחק התוכנית
 לטיי נוסעת והיא חודשיים, של לחופשה יוצאת שהתוכנית

 טופ דודו לה אמר לך,״ ומחכה כאן נשאר ״אני בארצות־הברית.
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