
ת׳ אחרי ״רגע  ציחציחים שאמו
מי להרביץ וציה״  מסבר !״ועצ

דרן ב ה ה ב ה ת־ ם רי ב רו ש  ש
ישראל של להיסטוריה תיכנס

 בבאר־ שהיא מכיוון רצוף. שאינו
ו שום־איש, בשם כלב עם שבע,

 צמודה חברה עם בתל־אביב, הוא
עימו. המתגוררת

לע דנה מחליטה הרומן במהלך
 מבקש והוא דודו, עם ילד שות
 • שלו. בראש זה אם להחליט זמן

 שהיא לו מסתבר מטלפן, כשהוא
והפילה. — החליטה כבר

 מחלת־ היתה לדנה כי לו מגלה
 וכי נפטרה, שממנה ממארת דם

נד דודו הקץ. את קירב ההריון
הפ עשתה הרי הריון? איזה הם.
 לא שדנה לו מגלה הרופא ! לה

בהריון. כשהיא ונפטרה הפילה,
 שמנהל רומן על סיפור, עוד ויש

 עם החיה יפהפיה צעירה עם דודו
בנסי־ הימצא יפהפה איש־עסקים

א ו1 ■1״ ן1! ל ב ו ת ע ב ר ע מ
 להיס־ יכנס הוא — טפלן ין ^
י  ״צ׳ח־ ומילת־הרחוב טוריה, י

לדראון־עולם. תיזכר צ׳ח״
 שנים חלם טופז דודו המנחה

ני שמו יהיה שבו היום על רבות
ומא שקדנית עבודה בפי־כל. שא

 14 במשך השקיע רבים מצים
כוכב. להפוך כדי שנים,
כ שעברה, בשנה לו קרה זה
 את להנחות עצמו על קיבל אשר

 אותה שחק שעשועון־הטלוויזיה
 בעצרת־הבחי- עתה, לו קרה וזה

 ראש־ כאשר הליכוד, של רות
 אותו ציטט בגין מנחם הממשלה

ה את נגדו והלהיב במילה מילה
 כוכב, הפך טופז דודו המונים.

 בעמודים הופיע היפהפה דיוקנו
 עיתונך־הצהריים, של הראשונים

 אמצעי- בכל בהרחבה צוטט הוא
 ירד עצמו הוא אבל התיקשורת.

 לדבר סירב לא כי אם למחתרת,
עיתונאים. עם

 אמר: מקרוב טופז את שמכיר מי
 אוהב הוא חוגג. שלו ״הנרקיסיזם

 הסיטואציה את יצר הוא זה. את
ידיו.״ במו

 של התנצלויות הופיעו למחרת
ההת העיתונים. בכל טופז דודו

בת כמובן, מלוות, היו נצלויות
התנצ שידר הוא היפר,פיה. מונתו

 נתן, אייבי של השלוס בקול לות
 במשך בדירתו אותו הסתיר שאף

לעיתו הדליף הוא ימים. שלושה
 עם להיפגש מבקש שהוא נאים

ראש־הממשלה.
 של צל ללא הפך, טופז דודו

 הפחות־סימ־ הגיבורים אחד ספק,
 ש־ הבחירות, מערכת של פאטיים

 ובשינאה, באלימות מלווה היתה
 עדיין העדות פער כי ושהוכיחה

).29 עמוד (ראה וחזק. קיים שריר,

 בעלת ילדה
כתם־לידה

דו הוציא בשבועיים פני ^
 כתם ספרו את לאור טופז דו *

סי חמישה המכיל ספר זהו לידה.
ביו הם שלדבריו קצרים, פורים

 הוא הראשון בסיפור גראפיים.
 בת־כי* עם הדוקה חברות מתאר

 כ־ הפעמים, באחת .7ה־ בת תתו
 והיא לה הראה הוא ילדים, מינהג

 גילה הזדמנות באותה לו. הראתה
סנ כעשרה כתם־לידה, לתדהמתו
ה של למיפשעתה מעל טימטרים

 ארוכות, שנים במשך מאז, ילדה.
ה כל אצל כתם־לידה טופז חיפש
 שהוא וכמו שכב. שעימן נשים
 אופיינית: בענווה בעצמו, אומר

מאוד. רבות רבות, היו הן
ללום- הגיע לאיש, והיה כשבגר .
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 במסיבת־שחיתות ושם, אנג׳לס.
 חתיכה-לא-נור־ הכיר הוליוודית,

 מטב־ איל־נפט של אשתו מלית,
 שמגיעים לאן הגיעו וכשהם סאם.

המג אנשים שני דבר של בסופו
 גילה, הוא בזה, זה עניין לים

 המיליונר אשת אצל לתדהמתו,
סנטי עשרה בדיוק כתם־לידה,

הת ואז למיפשעת. מעל מטרים
שי לשבור שתחת לשניהם, ברר
 לעבור יכולים הם באנגלית ניים

כי בת כמובן, היתה, זו לעברית.
 שנישאה מתל-אביב, 7ה־ בת תתו

 עולם אכן, טכסאסי. למיליונר
קטן.

ברל׳ה־תו־ על הוא אחר סיפור

 בפינת יושב שהיה ריד־ת׳כובע,
קרדקיימת,—בן־יהודה הרחובות
 ביודהספר תלמידי את ומשעשע

 גורדון, ד. א. זרם־העובדים של
מג אחר בסיפור דודו. למד שבו
 לוד־ עם אהבה עשה איך דודו לה

 שהיא מבלי צ׳כית, נערה קה,
 שהוא ומבלי עברית, מילה הבינה

הזדמ באותה צ׳כית. מילה הבין
 התגלית את לדבריו, גילה, נות

משלה. שפה לאהבה כי המרעישה
 ״צמח הנקרא הרביעי, הסיפור

 נערה על טראגי סיפור הוא בר״,
 מאחרי דודו הכיר אותה דנה, בשם

 דנה, בבאר־שבע. בהופעה הקלעים
רומן מנהלים ודודו אלמנת־טיים,

 עדיי, לדודו קשים. ימים הימים
 שחק את ינחה הוא אם ברור לא

 לא- או עומד חייו חלום אותה.
 לבאר־ מגיע הוא להתגשם. עומד
 היא לנואיבה. נוסעים והם שבע,

 ומסתבכת מיקצועית, צוללנית
 מסרב הרופא בתאונה. כימעט
 תאונת־צלילה. זו שהיתר, לאשר

 אליו מתקשרת לאחר־מכן רב זמן
 שדנה ומספרת משותפת, חברה

 הרוס להלווייה מגיע הוא התאבדה.
ש הרופא, את שם פוגש וכואב,

 לאיש־העסקים מתגלה לימים עות.
 ״לך אומר ודודו כהומו־סכסואל

תדע״.

 הולך ״אני
להשתין״

 בסיפד ועולה שב פעם די
 בעיקבות שהפך מישפט, רים ■יי

ב־ למשמעותי מיקרה־הצ׳חצ׳חים

אולפני נזנכ״ל קול, איציק טס טופז דודו 111111[
י י1י1\  ובמאי אותה שחק התוכנית מפיק הרצליה, י

 בן־עמי, תמי עם טופז מימין: בבחירות. המערך של התעמולה סרטי
המים. מלכת תחרות את כשהנחה טופז משמאל: למלכת־הנזים. כשנבחרה


