
 כל־כך היה לא העניין האמת למען
 וטיפוס לבורנטית שהיא רותי, פשוט,
 גישתו עם כל־כך הסתדרה לא כזה, רציני

 השנה ובחצי לחיים, מייק של הקלילה
 אך ושוב. בלך אותו דחתה הראשונה

 פסק ולא קטן, לא כעקשן התגלה מייק
 כשהגיעה הוכנעה. שהגברת עד מחיזוריו

 הפולקיסוואגן עם קצרה תקופה לפני
 חבריו הבינו לאולפן, שלה המצוחצחת
מתחממים. שהעניינים

כתו) (עם ר הידד ק מיי
וגנבים שוטרים

 מסך־הטלוויזיה, על המופיעים אלה כמו
 היטב מצלצל בוודאי ר ,הול מייק אך

 מדווח הוא בוקר כל לקום. המשכימים לכל
החולף. בלילה והפשיעה הפלילים על

 בן הוא מישטרה לענייני הרדיו כתב
 גידי ),20( טל' ילדים: לשלושה ואב 45

 מתמודד שנים שבע כבר ).9( ורועי )15(
 מאחר צאצאיו, וחינוך בגידול לבדו מייק

 הקשות השנים כי נראה אך שהתאלמן,
 רותי — אשודבשורה אני והיום חלפו

 התא את מחדש השלימה כודקוכסקי
הולד. גברת והפכה המישפחתי

 מחבריו שניים מייק שלף חודש לפני
 לשמש רום, ובני רותם גדעון באולפן,

 מעורם קפצו השניים ברבנות. עדים לו
לרב ודהרו למכונית נדחקו אושר, מרוב

 שנפל הכבוד את לממש בתל-אביב. נות
 לפעמים, מפספסים כשממהרים אך בחלקם.
 הבנאדם כי הסתבר במקום המתנה ולאחר

 אז רמת־גן. של השיפוט לאיזור שייך
 שהפרצוף ואפילו למכונית, שוב נכנסים

 למהלך מכניסים וייגע, חמוץ קצת כבר
לדרך. ויוצאים

 בתל- בבית־סוקולוב שהתקיימה החתונה
 בחיים שראיתי מוזרה הכי היתד, אביב
 הכי המפקדים עם ישבו הפושעים שלי.

 בלי הפעם — המישטרה של גבוהים
מעצרים.

5 2

אדקדמכרי ואיציק אכגי לאה
בבית־קפה התחלה
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האמת
טק על כלבו

 שאיכפת הזאת במדינה מישהו יש אם
ה עורך גינת, רפי הוא הרי מאוד לו

 שמחטט בטלוויזיה, כלבוטק תוכנית
 לאזרח שנעשו עוולות לחשוף כדי וחופר
 פיתרונות. להן מחפש רבה ובזריזות הקטן,

 בן הזה, השחרחר הבחור של הדינמיות
לציון. ראויה ממש ,32ה־

 המסו־הקטן על מתפרסם שלא מה אך
 שרק הבחור, של הפרטיים חייו בעצם הם

 שנפרד שנה, לפני ידעו, לו המקורבים אולי
 לפני רק הבית. את ועזב שלו מהחוקית

 אך פיטורין. בגט נפרדו קצרה תקופה
 בעצם או לכם, לספר באתי כך על לא

 לתת חשבתי אם כי הספקתי, לא אפילו
 שוב, הפתיע רפי קצת. להצטנן לרגשות

 על זה בעצם, לבשר, באה שאני ומה
 נאוה לבחירת-ליבו, הקרובים נישואיו
.27ה־ בת קוטאי,

 הפחית כי יבחין ברפי, היטב שיתבונן מי
 מתאמץ והוא קילוגרמים, הרבה ממישקלו

 העלמה בגלל קורה הכל חתיך. להיות
 חמישה כבר אליו שצמודה האקזוטית,

חודשים.
הרחק נעוצה השניים בין ההיכרות

 אישית בקשה
מהפושעיס

מצטערת
לא

1

גינת רפי
מזהירה הפקה

 ברשות־ המיקרופון מאחרי הדמויות
 המקלט מן בוקעים שקולותיהם השידור,

המדינה אזרחי לכל מוכרות אינן הקטן,

 ויצא רווק היה עוד כשרפי בהיסטוריה,
 נאוה. של בת־דורה שהיא נחמדה עם

 רואה־חשבון, במישרד העובדת לנאוה,
 לעשות בראש ג׳וק נכנס משכורות, בהכנת
 מיש- התייעצות לאחר מיקצועית. הסבה

על־ידי לרפי הופנתה היא קצרה פחתית

 ) חתונת
הכורל;□

 אל־ איציק השם אם יודעת לא אני
 פעמונים מכם להרבה מפעיל קומכדי

 המוח של מהארכיון דמות שולף או {ראש,
 אחרת, מצלצל כבר בורקס סמי אבל הקטן,

למיצי־הקיבה. גרויים ומעביר
שניים. יהיו ובקריב אחד הם וסמי איציק

 לא וגם ברותי, מייק פגש באקראי לא
 כבר שקט רומן מנהלים השניים אתמול.

 מייק של טוב שידיד לאחר שנים, ארבע
 המלצה עם אחד טלפון מיספר לו העביר

חמח.

 קשר, על עימו שומרת שעדיין הבת־דודה,
ב מעניין ג׳וב איזה לה שיסדר כדי

טלוויזיה.
 שבענייני לכם לספר כבר יכולה אני

 נשארה ונאוה כלום, יצא לא העבודה
 הרבה התרחשו בלב אבל המשכורות, עם

 כחודש ובעוד בשבי, נפל רפי שינויים.
 טבעת יענוד משתתפים, מאות לעיני ימים,

 כל לפני אותה ויציג נאוה, של לאצבעה
השניה. החוקית כאשתו המפורסמים חבריו

 מן השניים ״טובים שאמר מי היה כבר
 אצבעה על הנישואין שטבעת כך האחד״,

 פרק תסיים .20ה־ בת גי, כ א לאה של
איציק. של בחייו נוסף

 על טוב לי עושים תמיד האושר סיפורי
 שידעתי גם המתכונת. חשובה ולא הלב,

 כבר השניים של הזה הממושך הרומן על
 סיבה עוד שיש לרעיון עלצתי מזמן,

 אמיתית: שימחה זו הרי וחתונה לשמוח,
 תהיינה שלא רק ואוכלים, שותים רוקדים,
 לא בורקס אשליות, מהמוזמנים למישהו

שם. יחלקו
 באחד עין תחת בעין התחיל הרומן כל

 עין שם איציק בתל-אביב. מבתי־הקפה
על היה לי ותאמינו השניה, את ולאה

 ובאירועים, במסיבות שמסתובב מי
 אכדיה, במלון לעיתים־קרובות הנערכים

 בין שאינה צעירה, בחתיכה תמיד נתקל
 הכלה. מצד ולא החתן מצד לא הקרואים,

 ומי המי כל של המפוצצות במסיבות גם
 להתאפק יכולתי לא ואני מקומה, נפקד לא

עלמת־החן. של בזהותה קצת מלחטט
 השוק את ולחטוף לדעת שרוצה למי אז
 היא ,26ה־ בת אופגנג, יפית כי אגלה

 המלון, של ממנהלת־האירועים פחות לא
פרו או מניות בגלל שזה תחשבו ושלא

 מוכשרת, בחורה פשוט היא יפית טקציה.
 שנים בהרבה עושים שאחרים מה שעשתה

מאוד. קצרה תקופה תוך
 התחילה היא אחרות יפות הרבה כמו

 על, אל של עונתית כדיילת הקאריירה את
 כששמעה שנה. בתום הקרקע על והתייצבה

 במחלקת־האירועים מזכירה מישרת על
 לתפקיד והחליקה היססה לא היא במלון,

 מוצלח, כל־כך היה הזיווג לכפפה. כמו
 למנהלת- מונתה שנה חצי אחרי שכבר

המחלקה.
לבדה, תמיד היא למה תבינו עכשיו

 כי העבודה, במיסגרת רק תופס זה אך
 חתיך תמימה, שנה כבר צמוד חבר ליפית
 שמו כחולות. עיניים עם בלונדי משגע,
 יפית. של גילה בן והוא ששון יאיר
 ומתפרנס באוניברסיטה, כלכלה לומד יאיר

 כקצין־ביטחון. הסטודנטים כל כמו כמעט
 כי להתראות, השניים מצליחים לא הרבה
 מאוחר, ועד קשה עובדת באמת יפית
מעמד. להחזיק מצליחים בכל־זאת הם אבל

 ליפית, קטן שירות שעשיתי מאמינה אני
 שלט עם להסתובב יכולה אינה שבוודאי

 סימן עוד חיסלתי הסקרנים ולכל זיהוי,
שאלה.

 מלכת־החן את שזוכר מי להסתכל. מה
 אני מי על יודע שנתיים מלפני שלנו

 לפני אז היתד. הצעירה לאה מדברת.
 שטוחות היו הצעות הרבה הצבאי, השירות
 איציק — שתיים מתוכן בחרה והיא לפניה,

 עד ביחד מאוד היא איציק עם ולימודים.
 עתה, זה נפרדה מהלימודים אך היום,
 והתגייסה ביולוגיה שנתיים שסיימה לאחר

לצה״ל.


