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 מעריצה. שאני כזו היא סופר ריטה
 הזו הבחורה בבודדת. אוהבות שאתן מה כל

 למדורי כתיבה בין בשלושה. לעשות יכולה
 במישרד מלאה למישרה בעיתונים מודעות

ב המלונות מרשת אחת של יחסי־ציבור
 סוערים, לרומנים גם זמן לה יש ישראל,
מת אני — דפוס שגיאת לא זו ורומנים

אחת. ובעונה בעת לשלושה כוונת
 ,26 בת צעירה ריסה, של מפורסם הכי
 תמיד ההולכת גולש, שחור שיער בעלת

בגלי האדום הטלפון איש הוא במיכנסיים,

0 1 1 1 1 0 1 1  ) 0 1

!■ חול
ם ע

ל ס פ
 עוררין אין תבל מים שהיתר, מי על
 שעושה מור, רינה אמיתית. יפהפיה שהיא
 גדולה, השקעות לחברת צבור יחסי היום

 הסמוי הכוח ואת עצמה את שוכחת לא
ביופיה•
 לפאריס קצרה לגיחה יצאה שבוע לפני

 איגל־ חוליו הנודע הזמר את לפגוש כדי
 מי על כעסה רינה איך זוכרת אני פיאם.
 עכשיו הזמר. עם רומן לה שיש פעם שסיפר

אמיתי. כרומן להישמע מתחיל באמת זה
 למולדת וחזרה הכתר את שהחזירה מאז
 נוח של בנו מוזם, נדני עם רינה יוצאת
והב ולאשה, אחרווות ידיעות בעל מוזס,

להתאמץ. בלי תמידי פירסום לעצמה טיחה
 מנעלי להינתק יכולה לא רינה אבל

 מחזר נוכח נפעמת לפעם ומפעם סינדרלה,
 אבל קצרה, להרפתקה קופצת משולהב,

 אהבה אותה שאוהב לנוני, חוזרת תמיד
עזה.

 שופט בקר, ג׳רי נמנה לי הזכורים בין
 ביקור שבכל אמיתי משגע מניו־יורק, פלילי

יפה להרבה הראש את מסובב בארץ שלו
בזרד שהחזיקה בן־פורת, ושוקי פיות.

אינלסיאס וחוליו מור י רינה
לפאריס מיוזזדת טיסה

 משהו זה חוליו אבל קצרה. תקופה עותיו
 לראש, הזו לבחורה עולה כבר הדם מייוחד.

מוכ ואני דמותה של פסל הזמינה אפילו

 זה אם מטרפת. שהיצירה לכם לספר רחה
 לא אני היופי, אלילי של חדש פולחן לא

זה. מה יודעת

ה מנ ה הו צ מ ש ה ל

רימון צבי
אסריקאי מהנדס עם שותפות

 לצבי־ אבל רימון. (״צביקד,״)צבי ״ל,צה
 צריך הוא הכל אחרי זמן. תמיד אין קה

 ריטה כאלה במקרים אז לאומה. לשדר
קולומבוס. אכי עם נמצאת

 משהו. לכם מזכיר הזה שהשם יודעת אני
 עיריית״ מהנדס היה ,43 בן רווק קולומבוס,

 כל־כך לא הוא אותו, לזרוק כשרצו חיפה.
וזכה. מישפטים הגיש הסכים,
 היא זר. ניחוח גם אוהבת ריטה אבל
ש אמריקאי עם ארוכה די תקופה היתד,
ותיכ־ ביחד גרו אפילו ד,ם מייק. לו קראו

 בינתיים אבל בקרוב, המרש את לשמוע בנו י
 אבל ביחד, גרים לא כבר הם נדחה. העניין
מבלים. ועדיין אוהבים עדיין
1 כן מי — אשכולות אשת לא זו אם אז

 ב־ ישמח הוא שלה, אבא את מכירה
 שלו, לבת שטוב מד, שכל ויגיד שימחתה,

 בטוחה כל־כך לא דליה אבל לו, גם טוב
בזה.

 לסיור שעבר בשבוע יצאו ויצחק לאד,
 באדצות־הברית. חודשים כמד, בן הרצאות

 להכין כדי מספיק זמן פסק זה היה לדליה
 ההורים לפני שלה האלמן של ההצגה את

פוליטי על לסמוך אי-אפשר אבל שלה.
 לארץ. חזרו הם ימים כמה כעבור קאים.
אותם. החזיר בכנסת המצב

 לא היא אמיתית. בבעיה דליה עכשיו
 החדשה האהבה את עוד להסתיר יכולה •

 עמוק־ משוכנעת, כשהיא בעיקר שלה,
ב יסתיים הזד, העניין שכל בלב, עמוק

חתונה.
 הצודקת אהיה שאני לה מאחלת אני
רבין. אבא יגיב איך לניחוש בנוגע

 על לכם סיפרתי חודשים כמה לפני
 עם אינשטיץ אריק הזמר של הרומן

 זה אליהו. סימה שחקנית, שהיתה מי
 ולסימה לאריק ואיחלתי יפה, סיפור היה
 בעלה היה אריק זמן שבאותו נכון טוב. כל
 אני אבל בעלה, עדייו והוא אלונה, של

 צריכים אינם פורמליים שנישואין יודעת
 בשביל ושמחתי אמיתיות, לאהבות להפריע

וסימה. אריק
 הופיע ואריק ספורים ימים עברו לא
צה״ל. בגלי המטופשות התוכניות באחת

 הגיב ישראלי, אלי המנחה, של בעידודו
 הכחיש כמובן הוא שכתבתי. מה על אריק
 במשך בהכחשות. היד, די לא אבל הכל,
 שלו, הפה את אריק ניבל שעד, מחצי יותר
 אז. הגבתי לא עלי. ליכלך שאומרים כמו

 מטעם הזו החזיתית המיתקפה לאור אמנם
 שלי, המקורות את שוב בדקתי צד,״ל כל

 לא אבל נכון, העניין שכל שוב ונוכחתי
 שאולי חשבתי בצערו. אדם לתפוס רציתי
 מהצד, רומן איזה לו מנהל אמנם, אריק,

 העיר שכל מה תדע שאשתו רצה לא אבל
עלי. כעס הוא ולכן יודעת,
 שהרומן יודעת כבר אני עכשיו אבל

 אמיתי. אהבה סיפור זה סימה עם אריק של
מת כל־כך הם ינשאו, לא והשניים יתכן

 זה ורב קידושין חופה, שאצלם קדמים
 יגורו לא אולי גם הם מעניין. לא בכלל
 להפסיד לאריק למה — ביחד רשמי באופן

 חופה ובלי לגור בלי אבל אלונה. את
ביחד. הזמן כל הם וקידושים

 האלה האוהבים לזוג לאחל לי הרשו אז
 איתכם יחד ולהמתין טוב, מזל פעם עוד

עלי. צד,״ל גלי של להתנפלות
איינשטיין אריק

הכל מכחיש

לשינויים פנוי
 בצל. עומד ביותר המוצלח גם לפעמים

 בן אדריכל שגיא, לגיל שקרה מה וזה
 בקשר בעיתונות רבות הוזכר ששמו ,33

 חנה השחקנית עם וסוער ארוך לרומן
לסדאו.

 סומכים כולם כנראה, בחנה, כשמדובר
 ומה בציציות, מחטטים ולא הבחירה על
 והתרחק יחסי־צבור חיפש לא שגיל גם

הזרקורים. מאור
 המיליונר של בתו מקרול, גרוש גיל

 שאותו לבן ואב קאהן, מורים הצרפתי
 בזכות מדבר שכבר מה בביתו, מגדל הוא

ב יקר בפנטהאוז מתגורר הוא עצמו.
 ווולבו צמודה מטפלת מחזיק למ״ד, שיניו

כחולה.

 ועמום־עבודה, מבוקש אדריכל הוא גיל
 את מיקם יחידו, מבנו להתרחק לא וכדי

 בעלי הם גיל של הוריו בבית. מישרדו
תיכננה. עצמו שגיל מפורסמת, מיסעדה

 סטייל לו ויש לבלות מאוד אוהב גיל
שהס חנה, עם הרומן אחדי אבל אמיתי,

 ובחר קצת התעייף כחודשיים, לפני תיים
 גרו־ שדח עם סולידי רומן הפעם לנהל

 אופנה חנות מנהלת ,26ה־ בת זנברג
בתל־אביב•

 צנוע, הוא אולי ביישן, בחור גיל אולי
 יש אם אז מוכשר. בחור ללא־ספק אבל
 בלב, או בבית לשינויים תוכניות לכן
ההשקעה. את שווה ללא־ספק גיל
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