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 אותכם עוזב אני שעבר בשבוע
 לכסא דבוק לו״ כש״גו׳ני-הולך-

 את אז לבם מבטיח ואני בבר אצלי
 ואני, בהוואי. הנ״ל של סיפורו
 גם אלא מבטיח אזרח רק לא בידוע,
מקיים:

 באן ואתה שתויה הכום שתוי? ״אני
 ״גו׳ני-הולך- לי אומר אותה״. למלא

 שזו לו להזכיר מנסה כשאני לו״
 תוך אל מרוקן שהוא החמישית הבום
 את לשפוך הזכר מתחיל ואז קנהו.
 • בהוואי: גלגוליו פרשת

 אותי לוקחת לינדה, חתיכה ״אותה
ב שלהם המשפחתי הנופש לבית

 פותח מי מאמין לא ואתה הוואי.
 ״גו׳רג׳י- לא אם מי הדלת, את לי

 והלא המוכר פרצופו עם סוס״
, , חביב!״

 ושופך: ממשיך ו״גו׳ני-הולך־לו״
 הברנש הר את מציגה ״כשלינדה

 ברנש איזה בוחר אני אם כאחיה,
את שם הייתי לראות רוצה איני

 הראשון. במקום ״גו׳רג׳י-סום״
להראות לא ומשתדל מתקפל אני אז
 שלי, הידוע הקלאסי הפרופיל את לו

 אותי. מכיר לא שהוא בתקוה
 לא סוס״ ש״גדרג׳י- מסתבר אבל,

 לי שוכח לא גם אלא אותי מביר רק
 שאני אבודה חתיכה אותה את

 ממש הופך המצב ממנו. לוקח
 משתולל, סוס״ ״גו׳רג׳י- דינמיט:

 אומר? אני סוס אמיתי! סוס נוהם,
 ומתלקק מתחנפך שאני ובמה חמור!

 לינדה גם בועט. הוא ככה אליו
 את מפיו ששמעה חברתי/אחותו

 רוטנת להיות מתחילה עלי הסיפור
 אחיה, אהבת בגלל לא מאוד.

 מספר שאני בגלל אלא וחס, חלילה
 חיקי אשת שהיא הימים כל לה

 (את אותם לוקחת והיא היחידה
 אז ברצינות, ואותי שלי) הסיפורים

 אישיותי את משם לסלק מחליט אני
 לכאן״. בא ואני המיותרת

 הסיפור בסוך נקודה שם שהוא וכמו
לו-לו״ פתאום מורח שלו, הו  ״גו׳ני-

 אני הלבבות. שוברי מחיוביו אחד את
 היפות החתיכות אחת ורואה מסתובב

 רצפת על עקב המקישות ביותר
, שלי: המאורה

 כבר היא אבל ״.90;60;90 ״מרי
 מערבב אמנם ואני עצמו, בפני סיפור

 הסיפור את מערבב לא אבל משקאות
 של זה עם ״90 ;60;90 ״מרי של

 אתם למשל זה הולך־לו״. ״גו׳ני-
 שבוע עד לסיפור לחכות צריכים

 לגורמים מפרק אני לפני, אבל הבא,
 הולך- ״גרני- של מהדרינקים אחד
 את עושים איך אותכם ומלמד לו״
זה.

תכ לכם נותן ׳אני אז מלמד, וכשאני
 אתה הביתה בדרך ממש: חסכון נית

סופר או דליקטסים בחנות עוצר
 טאי״ ״מאי תרכיז וקונה מרקט
131X31> הולנד של הירוק בבקבוק 
 אותם בעד מקבל אתה בכה האוס.

 בשביל אצלי משאיר שהיית דולרים
 יותר. או כוסות 20 אחת, כוס

 לפי רום מוסיך רק אתה עכשיו,
 האישי הטעם לפי או ההוראות

 עם מערבב אתה זה וכל שלך,
 אננס, פלח עם ומקשט קרח קוביות
 תאמין לא לימון. פרוסת או דובדבן

 טאי״ ״מאי קוקטייל מקבל אתה אבל
 עיניים הרבה גם מקבל ואתה אמיתי

 שלך... האורחים־חות של מעריצות
כמוני. ממש

 עם רק מובטחת הצלחה
מ.0113>מ11101186

הכל

ת״א. 6ב95לוז.ד* בתנו חינם קוחטיילים חוברת לקבלת

בתיאטרון נשאו
משהו. תמיד נותר ראשונים מנישואין

 איחולי למסור כשבאתי נוכחתי בזאת
 דוני ועורד־חדין לאיש־העסקים מזל־טוב

 בת דהן ולמירב 32ה־ בן סודובקה
ארקין. ג׳וקי של נלהבת תלמידה ,18ח־

 היתד, רוני של לחיים הראשונה זוגתו
 בעבר שהופיעה פולן, אמירה השחקנית
 לא ועסקים אומנות הקאמרי. בתיאטרון

נישו שנות שלוש ולאחר אחד, בקנה עלו
השניים. התגרשו אין

ו לתיאטרון, באהבתה דבקה אמירה
הרפז, שרגא של בזרועותיו נחמה מצאה

 זה גם אך רבות. סופר כבר ועל־כך #
 באושר נשואה היא והיום מזמן, נגמר

 בת ולהם ייצור, מהנדס עפרון, לדרור
יולי. קטנה,

 הסתגל לא נישואיו בשנות שדווקא רוני,
 התנגדותו רקע על היו וגרושיו לתיאטרון
ב לטפח הפרידה לאחר התחיל למישחק,

פולן אמירה
נכנע הלשעבר

נהוייתית של מזל

בול□ של החברה
 והמצב דירות ואין כסף שאין בוכים כולם שבה דוהרת, אינפלציה של בתקופה

דירות. לו חסרות ולא כסף לו חסר לא ).41( בראל דני — אמיתית מציאה לי יש קשה,
ניידי, דלא בנכסי שמתמחה עורכי־דין, מישרד לו יש הצלחה. סיפור הוא דני

 דירה לו יש אבן־גבירול. לגשר סמוך הירקון, גדות על ידוע בבית־קפה שותפות וגם
 צנון. כמו יבש הוא חתיכות בענייני אך התיחכומים, וכל כפתורים עם משהו ברמת־אביב,

העניינים מצב היה לניו־יורק, נסע לב, יאיר דני, של טוב הכי שהחבר לפני

טל רותי
שחושבים מה לא

 כוחו ניסה וגם לתיאטרון, אהבה ליבו
 לתיאטרון. בחוג באוניברסיטה בלימודים

 לנעורים, נאמן נשאר הרומנטי בתחום גם
 לוי יפעת גם היתד, הרבים כיבושיו ובין
 בתוכנית בטלוויזיה שהופיעה ,16ה־ בת

משפחתי. מצב
 נישא רוני לתיאטרון, מתיאטרון אז

למירב.

 חכמינו. אמרו לבדו, האדם היות טוב לא
 איני מאשרת. ,31,-ד בת מינץ, אתי

 שחושבים אחרים הרבה עוד שיש בטוחה
עצוב סיפור־חיים יש למעטים אבל כמוה,

כשלה.
 ואם אלמנה במקורה, נהרייתית היא אתי
 היה מינץ, שמואל בעלה, בנות. לשתי

קטיו בירי ונהרג חיפה בד,פועל כדורסלן
בנהריה. שנים שלוש לפני שות

 פצצה עליה שנפלה נערה עושה מה
 הראשונות המחשבות צעיר? בגיל כזאת

 מקום. להחליף הן ההלם אחרי שבאות
 אך בנהריה, משהו חסר היה שלאתי לא

 מתאים מיפלט כמקום לה נראתה תל-אביב
מחדש. להתארגנות

 הלכה שבאופנה הרומנים בכל כמו אז
 מורה־טניס תמיד יש טניס. ללמוד אתי

קי זהו והפעם אביר, ץ מי כי קו ס  בן וינ
 אישה זונח מזוודותיו, את שאורז ,28ה־

החדשים. לחיים אתי את ומלווה ותינוקת
 הרבה, לבלות קיוותה הזאת הבחורה

 לעלות ואולי הטיבעיים כישוריה את לנצל
 עמוק, פצע לסגור ולנסות המסלול, על

 אתי לאחות. יכולים והסביבה הזמן שרק
 וחצי, שנתיים במשך יחד גרים ומיקי

לאחרת. נשוי עדיין כשמיקי
ה על טוב לי עושים כאלה סיפורים

שקשה כזו, היא שאתי היא האמת נשמה.

 מאוד והוא מתעגלת קצת והכרם יבשים דני של החיוכים אפילו שנסע, מאז אך נסבל,
 זמן, הרבה כבר דני של הצמודה היא טל שרותי לי, סיפרו דני של חברים עצוב.

כולם. את לתקן מוכרחה אני אבל
 מסמר היא הזאת החברהמנית כולם. של וחברה אחד אף של נערתו אינה רותי

שקורה. מה בכל היטב ומעורבת הכל יודעת אירוע, בכל
 פוסט פארה של המעסה שהיה יוסטמן, קלמן של הראשונה אשתו היתד, רותי
מעפולה. פייס ליאורה של בעלה הוא הזה החתיך והיום בארץ, בביקורה

 יחד ושניהם לחוד אחד כל אך דני, של בחברתו מאוד הרבה נראית אמנם רותי
 הבא בחודש החזה. את וירחיב בלב שיצבוט מישהו שלווה, לתפוש כתף מחפשים

 יארוז אולי שתזדרז, נחמדה תהיה ואם סקי, לעשות כדי לשווייץ לנסוע דני מתכנן
ד,מטלטלין. שאר עם יחד אותה גם

ת ש ר ו י ה ה נ ט ק ה
 לספר לי מתחשק לפעמים יודעים, אתם

 המון לפני שקרו ברומנים ולהיזכר לכם
 סנטימנטלית, בחורה שאני נראה שנים.
ה בין הרומן למשל, ז לא מי בעצם ד  רו

 ביפו, קטן בוטיק בעל בזמנו •שהיה נחמן,
 רומן דבי. ציפי מתכננת־ד,אופנה ובין
בדילו שנים גבי על שנים שמתנהל כזה,
 בשתי להיגמר יכול אוף, אנד און גים

 ופרידה פיצוץ שיהיה או בעצם. צורות
חתונה. או

 השנים. במשך רע לא הספיק רודה
 חנויות לשתי הגיע הוא קטנטן מבוטיק

 אולד־ במכונית בעיר מסתובב והחל פאר,
 אותה שבכל לציין, מיותר מבריקה. סנזוביל

 בשבע להשגיח צריכה ציפי היתה העת
 מיטב מפני שלה היפה הגבר על עיניים

 חיבתן את הסתירו שלא העיר, חתיכות
 אבל המעטה. בלשון להתבטא אם ממנו,

 בטוחה הייתי העלמה, את מכירה עלאני כמו
 תהיה לא הזו שהמשימה לחלוטין כימעט

 אמנם זו. כישרונית לבחורה מדי קשה
היה. כך

 הללו הנחמדים השניים ערכו כשנה לפני
ומ בתל-אביב, במלון חתונה של פצצה

 כחצי לתדר, עלתה ההיא שהחגיגה ספרים
 החלו שאז מאחר ישנות. לירות מילית
 המתחשב הבעל החליט בשניים, לחיות

אשתו. את להעסיק דרך למצוא שצריך

נחמן רודה
נטלי בשביל הכל

 של חמד הוא מיקי וגם בה, להתאהב לא
ש מתפלאה, כך כל לא אני לכן בחור.

 יודעת כשאני אבל חזק. שם היכה קופידון
 להם, הולך בדיוק שלא נחמדים, זוגות על
 — בעולם מאושרת הכי הרכילאית אני

עליהם. לכתוב שכיף כאלה יש שהנה,

 והועיד בעיר חנויות שתי עוד קנה הוא
מו כשמתכננת־אופנה לאופנת-נשים. אותן
קונות. הן מעטפתן, את לנשים כרת

 הסיפור כל את לכם מספרת אני ולמד,
 נחמן לזוג נולדה כחודש לפני ובכן, ז הזה

 נטלי, לה קוראים קטנה. רושת־עצר
 אותד, המעניינת היחידה האופנה זה וברגע

 פופולרית שמאוד החיתולים, אופנת היא
 דואגת לא אני אבל החודש, בני אצל
בחיים. מסודרת כבר היא לה.


