
 13ה־ בת מאיהאומנת ה שפת לי
 בכורסת יושבת

אמה אנט, של תמונתה הקיר כשעל ובחדרה,

 מאיה פלאטו־שרון. של תמונתו ולידה המאמצת,
 ביותר המאושרת הילדה שהיא מרגישה הי׳א כי טוענת

אותה. אימצו כאישר נם לה קרה כי וטוענת בעולם,

ת י כ ו נ  המהו- ה״מרצדס״ א
 בית־הספר. בפתח חנתה דרת ״יז
 במעיל- לבושה ארוכת־שיער ילדה
התעמ בנעלי ונעולה אופנתי רוח
 לפידוס טדי של מוזהבות לות

 הנהג בית־הספר. משער הגיחה
 דלת את לה ופתח ממקומו זינק

ל לשלום ניפנפה הילדה המכונית.
במכונית. ונבלעה חברותיה
 מסרט הלקוחה סצינה כמו נשמע

מת המחזה דווקא. לאו הוליוודי?
 המיליונרים גשכונת יום, מדי רחש

 מאיה היא שלו והגיבורה סביון,
 עליה ששפר ,13 בת ילדה גולדברג,

 חבר- על-ידי אומצה והיא מזלה
 פלאטו־ שמואל הכנסת־לשעבר,

אנט. ואשתו שרון
 מברית־ עולים של בתם מאיה,

 שנתיים לפני עד גדלה המועצות,
 המצוקה שבשכונת סבתה בבית
 הבית את עזב אביה בנתניה. דורה
 ברוניה, האם, לארצות־הברית. וברח

 — ילדים בשני מטופלת נותרה
 כדי יגאל. הצעיר ואחיה מאיה

 נאלצה היא מישפחתה את לפרנס
 הגיעה היא וכך עבודה, לחפש
 בסביון, פלאטו־שרון של לביתו

 כעוזרת־ לעבודה שם והתקבלה
בית.

 התגוררה הבית, משרתי יתר ככל
פלאטו־ המשרתים. בקומת ברוניה

 משמשים פלאטו־שרון ואנט שמואל
אומנת. כמישפחה לה

ץ מו א אי  הו
טי דבר ס אי אגו

 שב- בבית מתגוררת אייה **
 הסיפור שנתיים. כבר סביון 1■■

 חבריה גם בסוד. עכשיו עד נשמר
 קשריה לפשר שתמהו בבית־הספר,

 המפורסמים התושבים אחד עם
 טיב על עמדו לא סביון, של

היחסים.
 הגדול שבבית המגורים בחדר

סי את לספר פלאטדשרון ניאות
 היכרנו מאיה ,,את :מאיה של פורה

 כמנקה עבדה ברוניה, אמה, כאשר
 מאיה לאמריקה. ברח אביה בביתנו.

 את לראות לפעמים באה היתה
 לבני מאוד התקרבה והיא אמה,
יואב.

 לפני מאיה, של המגורים ״תנאי
 במיוחד. קשים היו לביתי, שהגיעה

ה עם ביחד התגוררה המישפחה
 קשים, בתנאים קטנה בדירה סבתא

אומללים. חיים היו ולילדה
 בינינו ההיכרות בתחילת ״מייד
 שהיא ידעתי מאיה. את חיבבתי

 והחלטתי גרועים, בתנאים חיה
 לא הביתה. אלינו אותה לקחת

מכיוון רשמי באופן אותה אימצנו

111 את ׳מגדרים ואשת! נואטרשהן
 אותה לבקר לילדיה איפשר שרון
 כך הגדול. בבית שבועיים מדי
 מישפחר עם מאיה של הרומן החל

 מאיו, עברה שבסופו פלאטו־שרון,
כאשר המישפחה, בבית להתגורר

 ממיש־ אותה לנתק רוצה לא שאני
 ואח, סבתא אמא, לה יש פחתה.

 פעם קשר. על איתם שומרת והיא
 אותה לוקח שלי הנהג בשבועיים

שלה. אמא את לבקר לנתניה

פרטי זדו
השולחן. על זוצבת

 פלאטו־ בבית המגורים שבאגף בחדרה שולחן־הכתיבה ליד מאיה
 שתמונתו הארבע, בן יואב של לחדרו סמוך חדרה שרון.

זה, עם זה לשחק ומרבים משותפת באמבטיה משתמשים שניהם
ענו

ואחיות, אחים:,עוד
 שבו ט׳ הפו
:השיב הוא!
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