
 בבית־המישפט מתייצב הוא בוקר בכל
 בכל אך למיניהם, עבריינים על ומגן
 השובב העורך־דין את לראות אפשר לילה
ה במקומות מבלה לידסקי, צכי הזה,

 את רואה כשאני בתל־אביב. פופולריים
 משלוש יותר בחורה אותה עם לידסקי
 סיפור לו שיש יודעת מיד אני פעמים,

איתה. רציני
 הדוגמנית- עם אותו זוכרת עוד אני

 אחרי גלזןי אורנה היפהפיה הדיילת
 לידסקי, את ראיתי זה, רומן שנגמר
 נירה עורכת־הדין מאשתו, הניצחי הפרוד

 וידעתי בחורות, מיני כל עם לידסקי,
 שתחמם אחת לו מחפש פשוט שהבחור

קבוע. באופן הלב את לו
 ה־ היתד. זו אותה. מצא הוא לבסוף
 כמה לפני אך מילר. שרה אופנאית
 עצובה, די שרה את פגשתי שבועות

ה ידידי נמצא איפה אותה וכששאלתי

מילר שרה
בוגדים אוהבת לא

 בינינו.״ נגמר ״זה :לי אמרה מלומד,
 הידיעה על לכם להלשין הספקתי לא

 הצמד את ראיתי ושוב הזאת המרעישה
 בכל שבועות, כמה נמשך זה כך ביחד.

 שהרומן היא או הוא לי הודיעו פעם
 ביחד. אותם ראיתי שוב ואחר־כך נגמר

 ׳שלא קשה, אהבה יש פה כי מיד הבנתי
ממנה. להינתק קל

 חתיכה עם לידסקי את פגשתי השבוע
 באופן לי הודיע .והוא רופאה גם שהיא
 הרומן לו נגמר באמת הפעם כי חגיגי

 נוראית. בדאגה שאלתי ״למה?״ שרה. עם
 מוצא- לא וזה הזמן כל בה בוגד אני ״כי
 אם אז השובב. לי השיב בעיניה,״ חן

 תדעו אחרת, חתיכה עם לידסקי ואת תרא
 אותו תראו אם אך שרה, עם לא כבר שהוא
 כי בהבנה, אליו חייכו שרה, עם שוב

 ימצא אשר ועעד לב בעיות יש לבחור
 נאחז עדיין הוא אחרת, קבועה לעצמו
האופנאית. עם הזה •ברומן

קורה מיה

שבועי20ה ןמהקב !ה
 מספרת אני מדוע טוב תרוץ לי יש
 חודשים שלושה רק הזו החתונה על לכם

 היתד, לא החתונה נערכה. שהיא אחרי
 עכשיו, שקורה מה כמו חשובה כל־כך

אחר־כך. חודשים שלושה
 מנהל ריצ׳מן, הארולד הוא החתן

 שיש בתל־אביב, המפוארים המלונות אחד
 לפני עוד עין עליו ששמות צעירות הרבה
 גדול. מלון מנהל שהוא יודעות שהן

ויש פעמים, ארבע גרוש היה הארולד

ת ו י ח א ל ס ח ־ י י ח
 הצליח עמירג, משה רשות-ד,שידור, שדובר בחורות וכמה כמה מכירה אני
 שלו הבית ביגלל ואולי שלו המעמד ביגלל אולי אישיותו, ביגלל אולי אותן. להקסים

 שבועות כמה שכעבור הוא, בדרך־כלל שקורה מה אבל ירושלים. שבק״ק כרם בעין
והבית. המעמד הקסם, את עוזבות והן הקסם, פג

 גולדמן אנה כי האחרונים. בחודשים עיניכם נגד ממש שהתרחש מה לא זה
חודשים. כמה נמשך הזה והעניין אותה, הקסים עמירב משה אמת. על חתיכה היא

 מתגוררת היא ונפגעה. הקודש לארץ שהציצה ,28 בת שבדית עיתונאית היא אנה
 להתפרנס, וכדי באולפן. שפתו את לומדת לו, מכבסת לו, מבשלת עמירב, עם עתה
המקסימה. ישראל על השוודית ולטלוויזיה לרדיו כתבות שולחת גם היא

 אל טובה, לי ״תעשי בפני: התחנן והוא תכלס? עם מה עמירב את שאלתי
חטא.״ חיי לחיות אוהב אני חתונה. על תדברי ואל הרע עין תפתחי

עמירם ומשה גודדמן אנה
נזעין־הרע פחד

ריצ׳מן הרורד
החמישית לפעם המתנה

 חמישה האלה הנישואים מארבעת לו
 — במלון איתו מתגוררים כולם ילדים.

 לאקסיות לא לילדים, מתכוונת אני כולם
הים. אל המשקיפה 20ה־ בקומה —

 סאנדי, היתד, במלון שלו האורחות אחת
 שניים, פלוס גרושה חתיכה, בלונדית

 נישאו התאהבו, השניים מאנגליה. תיירת
 ו־ יהודי הוא הארולד כי אזרחי, בטקס
 את לחתוך שגמרו אחרי נוצריה. סאנדי
 השף שהכין הקומות שמונה בת העוגה

 שהתחיל לירח־דבש, נסעו המלון, של
 בארצות- להיגמר צריך והיה בקפריסין

הברית.
 הוא לבד. הארולד חזר שבועיים אחרי

 ריצ׳מונד הגברת עם קרה מה לספר סירב
 וכל המלון עובדי כל היו וכך החדשה,

 ליבן בסתר שחלמו החתיכות, המלצריות
 עצום. במתח ברישתן, המנהל את לתפוס

 השרות היה לא הזה המתח ביגלל אולי
שבדרך־כלל. כמו במלון, טום טיפ

 סאנדי. לפתע הופיעה שבועיים לפני
ש כאלה והיו לרווחה שנשמו כאלה היו

 המנהל גברת של שובה אבל הצטערו,
״ לעובדה. היה

 ימים ארבעה אחרי ביותר. קצרה עובדה
 ומהארץ. מהמלון לה ופרחה שבה היא
 שיש מחו״ל, אישה עם כשמתחתנים אבל

לע אפשר מה ועסקים, עניינים שם לה
? שות
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 כשהבטיח פילן, צכיקה את דפק פלאטו־־שרון שמואל ח״כ איד זוכרים אתם

 פירסומת המון ועם מתוכן ריק חוזה עם אותו השאיר ואחר־כך הבטחות מיני כל לו
 שימי הזמר את אחר, פראייר לו מצא פלאטו נגמר. לא זה צביקה עם אז לפלאטו?
 שימי,תבורי ועכשיו שלו, הבחירות למערכת אותו רתם פרוטות תטורת תכורי♦

 זה? כל את לכם מספרת אני מדוע אז מסביון. הנוכל של אמנות לענייני היועץ הוא
מהפרברים. הכוכב של האהבה חיי על משפיע פלאטו עם הזה העניין כי

 נשיים ואינסטינקטים ריח חוש יש כן״בסט, רונית שימי, של היפהפיה לחברה
 של הקשר את אוהבת ולא מסביון, הזה האיש את אוהבת לא היא הכלל. מן יוצאים
התערערו. שימי לבין בינה היחסים איתו. שלה החבר

 הבטיח שרון פלאטו אירוסין. על להכריז עומדים הם לי, מספרים כך עכשיו,
שימי. של מסיבת־האירוסין את לממן והבטיח דירה, ברכישת לו לעזור הצעיר לזוג

:מהשניים אחד אז פלאטו, של ההבטחות על בונה את אם לרונית. הצעה לי יש אז
 ממישרד- דירה שתקני או מסיבת-האירוסין וחלום הדירה חלום על שתוותרי או

 שזה ברגע כי הוצאות. ללא בבית, מסיבת-אירוסין ותעשי מפרזות הלוואה עם השיכון
באמנזיה. נתקף שלד החבר של הפטרון צודקים, שלך החושים לכסף, נוגע>;1

שגע  את ל
המעריצות

 התורן החתיך על לספר נשאר עוד מה
 טופז, דודו הישראלי, הבידור עולם של

 אבל כלום. כמעט ? נכתב לא שעדיין
 אחריו שמטורפות אותן לכל בכל־זאת,

 מדי לספר מוכרחה אני כמוני, לפחות
רכילות. של פרורים פעם

 בשבוע הגיע הזה היפהפה הגבר ובכן
ידידה של יום־הולדת למסיבת שעבר

קנר ואירים טופז דודו
קר חס קר, חם

 באצילות נשענת זרועו כשעל שלו, ותיקה
 לה קוראים אמיתית. יפה שהיא אחת

 חברה פעם שהיתר, מי קנר, אירים
 בכבוד מתפרנסת והיום בלהקה־צבאית

כדוגמניודצילום.
 אנחות את כאן עד לשמוע יכולה אני

אם אבל שלי, יפהפיות שלכן, הקנאה


