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 כש־ עליה שריחמתם איך זוכרים אתם
 לבית־הסו־ אותה הכניסו האלה האנגלים

 הכל לא אמנם. זוכרים. שאתם בטח הר?
 לאידה, ששמחו כאלה יש עליה, ריחמו

 (״ביאט־ כרבה ברור. לכם ש<היה אבל
 וספק בכלא, לא כבר שווארץ ריס״)

 ה־ בכלל. למישפט תועמד היא אם רב
 משמעותי, לא כמשהו התגלה הירואין

העניין. כל על התחרטו שהבריטים ונדמה
 ישראלי כל באזני טוענת היא לפחות כך

צוה איתר■ לאכול ומוכן בלונדון הנמצא
 השבוע עד נכון היה זה כל אבל ריים.

 הניצחת ההוכחה את לי יש עכשיו שעבר.
 בכלל מתכוונת לא שברכה לכך ביותר
האנגלי. לכלא שוב להכגס

 היתה היא בלונדון. לא כבר ברכה
הלא מהחוויה ולהינפש להרגע צריכה

■

0111111 מ (0 77(07/71ו1ו

שוורץ כרכה
ושילם הצטער החבר

 מעצרה, בתקופת עליה שעברה נעימה
 דאון, פיטר שלה, הקרוב מהיריד ודרשה
 כי לה. מגיע בכלל לחופשה. אותה לקחת
 הזה הפיטר בצרות, היתד, היא כאשר

 -שהוא יתכן לה. לעזור מיהר כל־כך לא
 השמורות מסיבות לאנגליה לבוא רצה לא

 של העזרה קריאות שמשום־מה או איתו,
 העובדה אבל אליו, הגיעו לא ברכה
 שילמו אחר אחד אף ולא הוא שלא היתד,

שלה. דמי־ד,ערבות את
 הרגשה לי ויש משלם, הבחור עכשיו

 ברכה כסף. יותר הרבה לו עולה שזה
 בברמודה. חופשה — פיצוי וקיבלה דרשה
 משגע, מזג־אוויר יש בברמודה עכשיו

 ומי ליום, דולר 200 שם עולים המלונות
 שייסע אמת, של חיים לעשות שרוצה
שם. כבר ברכה לשם.

הפעם
במולדת

 מה אבל עליהם, לדווח נמאס כבר לי
 מפתיעים הם פעם שכל לעשות יכולה אני

 מכירות. כולכן א:ו.׳ל אכי את ? מחדש
 שביגללו הטלוויזיה, של היפה הכתב הוא
 להבין פיתאום שהתחילו חתיכות הרבה יש

 הכלכלי הכתב הוא אבי כי — בכלכלה
 לא קיסלק נידה את הקטן. המסך של

 חתיכה שהיתה דנן, ניבה כי מכירות, כולן
רבות שנים לפני לה פרחה משגעת,

 והיפות הענקיות עיניה את רואות הייתן
 הייתן בדודו, מביטות כשהן אירים של

 הכללית שההרגשה כמוני, בדיוק מבינות
 לגבר לתת מתכוננת לא שהגברת היא
להתחמק. שלה

 השניים בין הזה הרומן האמת, למען
 און־אנד־אוף, סטייל ארוך, די סיפור הוא

 מסתבר נגמר. שהוא לי נדמה פעם ובכל
 הרי מדודו מחדש. פעם מדי טועה שאני

 לו שטוב בהצהרות ספר למלא אפשר
 וכר. להתחתן מה בשביל או רווק להיות

 בפינה בשקט לנו נשב אתן וגם ואני
ונחכה. צעיפים ונסרוג

בשחור מיסתווין
 המדינה, של העיניים זה תל-אביב מכבי

והחתי הנשים כל מאמינות לפחות בזאת
 מיגרש על הזו. הקבוצה שחקני של כות

 גבה־ הכושי פרי, אולמי מושך הכדורסל
 אך האוהדים, כל תשומת־לב את הקומה,

 אחרים בילוי ובמקומות במועדוני־לילה
 הדוגמנית כן־עמי, תמי דווקא מושכת

 מי עם תשומת־הלב. כל את הגבוהה,
 רוצים אוהבת, היא מי ואת יוצאת תמי

 גברים הבילוי, מקומות באי כל לדעת
 כבר זוג הם ואולסי תמי יחד. גם ונשים
 עדיין שהם אומר לא זה אך זמן, הרבה

 שהם פעם בכל סקרנות מעוררים לא
מקום. לאיזה באים

 הקריירה התחילה האחרונים בשבועות
דוג לעבודות הצעות להתפתח, תמי של

 כיוון. מכל אליה לזרום התחילו מנות
 פתאום לה נראה אולסי עם שלה והרומן
 אחד למקום אותה קושר מדי, מחייב
ב חופשית תנועה עליה ומקשה בארץ,
 יחד המתגוררים ואולסי, תמי הרחב. עולם

 ואחרי הבעיה, על שוחחו שלה, בדירה
 לקחת השניים החליטו התלבטויות הרבה

 הזה. המשגע הרומן את ולהפסיק פסק־זמן
 לעצמו מחפש ואולסי להיפרד, החליט הזוג

 וציפו נשימתם, את כולם עצרו לכן דירה.
 למסיבות עכשיו תבוא היא מי עם לראות

בעיר. הנערכות
ב כולם היו האחרונה במסיבה ובאמת

? תמי תבוא מי עם מתח,
 לאהבה חזרו הם ״האם יחד. באו שוב הם

מ אחת את בסקרנות שאלתי הישנה?״
 או חזרו התשובה. היתד, ״לא,״ חברותיה.

 גמרו, לא או הרומן את גמרו חזרו, לא
 שכבר אחרי מבולבלת. לגמרי אני עכשיו
 לא כבר והוא שהיא בעיתונים קראתי
 לבלבל כאילו ביחד לי מופיעים הם ביחד,

האח האינפורמציה לפי ובכן, אותי. רק
 לזרועות האחד חזרו לא הם שקיבלתי, רונה

 באים הם למסיבות בכל־זאת אך השניה,
תמיד. כמו מאוהבים לי ונראים ביחד,

 שתמי הוא הבחנתי שבו היחידי השינוי
 אולסי את שיצלמו לצלמים עכשיו מציעה

 מנדבת גם היא אחרות. חתיכות עם שלה
 ליזה האופנאית כמו שלה ידידות כך לשם

 שיש מוכשרת הכי האופנאית ״זו פוקר.
ה באחת תמי לי הבטיחה בארץ,״ לנו

 זו, ליד זה עמדו ולחה אולסי מסיבות.
 קטנת־קומה, וליזה כתמיד ענק כשהוא

 הצטלמו הם תמי של הנמרץ ובעידודה
ביחד.

ש מקווים המשותפים מחבריהם רבים
 ושאחרי בלבד, זמנית היא הזו הפרידה

 הם בנפרד מהם אחד כל של חודשים כמה
יתחתנו. אפילו ואולי שוב, יתאחדו

הרבה הרבה עם הגדולה לנידיורק ועברה
מקסים. ובעל כסף

ה־ ביקורי היו בעוכריו אבל מקסים,

פרי ואולסי בוקר ליזה
לצלם ביקשה תמי

 ביקורים במיסגרת בארץ. ניבה של מולדת
 להטה־ והאהבה אבי את הכירה היא אלה

להטה.

לזאנג ואבי קיפלק ;יפה
בתל־אביב גם אפשר

 נסע אבי מכירים. אתם זה כל את טוב,
 והבעל מולדת לביקורי הגיעה ניבה לניבה,

 היה הקרניים שמשא עד קרניים. עם היה
 אחד, בוקר קם והוא ניבה, של לבעל כבד
ל דרכיהם נפרדו ומאז שלום, לה אמר

נסיעו תדירות את הגביר אבי צמיתות.
 בבתי־ התדיינה ניבה לניו־יורק, תיו

 אבל שלה, הגרוש עם אמריקאיים מישפט
 לחזור הסכימה לא ואופן פנים בשום
לארץ.
 ציונית היא ניבה כי צודקת. היא אולי

נד לה ישראלים. אוהבת ומאוד אמיתית
 שמואל הסוכנות שלמנכ״ל כמו מה,

ישר יותר יהיו מעט שעוד נדמה, להיש
 כך בפתח־תקוה, מאשר בניו־יורק אלים
בסניף. לגור נשארה שהיא
 ערב לאיזה יוצאת היתר, היא פעם מדי

 לניו־יורק, שעות לכמה שהגיע ישראלי עם
 בפעם הזו. העיר מחמדי את לו ומראה
 עם רומן איזה מנהלת היתד, היא אחרת

 אבל שעות. מכמה ליותר שהגיע ישראלי
בלב. לה היה תמיד שאבי ולה לי האמינו
 בשבוע ניבה הגיעה זאת להוכיח וכדי
 לביקור־ בעצם ביקור־מולדת, לעוד שעבר

הכל שהדיווחים רואים אתם ואם אבי.
 שחורים כל־כך לא כבר בטלוויזיה כליים

 הכלכלי שהכתב לכם דעו פעם, שהיו כמו
 — מאושר איש של תקן על היום הוא
כמובן. לגולה, תחזור שניבה עד
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