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26 י1ב
 סקסטוז להקת בנות לאד או נסרדות

 מופיעות הן ספק. ללא פעלתניות הן
 עדיין החליטו לא החמש אולם הרבה, די

 לא. או ביניהן הרומן את לסיים אם סופית
רבה, די במהירות נעשים שם השינויים

ח אפרים  הזוג לבני עדה. ואשתו פי
לע החליטו והם גיא, בשם בן יש פורן
 פורן אבא אירים. ובין בינו שירוו שות

השדכן. היה
משגע תתיך הוא ,26 בן הוא גם גיא,

י*

פורץ אפרים דשעכר שליש
השדכן

 יש כבר הסיפור, את שומעת שאני ועד
חידושים. בו

 פיסי, הוא בלהקה שחל הראשון השינוי
 ניתוח עשתה 26ה* בת אלקיים חני

 באף מתהדרת היא והיום באף. פלאסטי
 לחלוטין כמעט המשנה להפליא, יפה חדש,

פניה. מראה את
 עשתה חני׳ של גילה בת שמי, איריס

 איריס של הוריה בחייה. שינוי היא אף
 מי עם שנה 20נד יותר כבר מיודדים

ראש־הממשלה, של הצבאי שלישו שהיה

התקלי בחברת עובד הוא אמיתי• ונחמד
באו מינהל־עסקים ולומד סי־בי־אס טים

ניברסיטה.
 חסם וסורן שמי מישסחות של השידוך

 דבר ויודעי רומן ניהלו ואירים גיא חזק.
 ושזה מאוד, חזק מאוהבים שהשניים סיפרו

 ״רומן בתואר לזכות שיוכל רומן עוד
השנה״.
שלו אחרי הפתיעו. הצעירים שני אולם

 החליטו הם וצפופים, צמודים חודשים שה
עליהם, עובדת לא פעם של שהמסורת

שמי איריס
הגיל אותו

אלקיים חני
חדש מראת

 בין •לשדך יכולים לא הורים ושהיום
נפרדו. וגיא איריס ילדיהם.

 חופשית, מסתובבת נוספת יפה כן, אם
חתיך. התפנה — המחפשות ולתל־אביביות

ח כ ל ד

חזונה,
חלקוה

והסניגור
 ' מסויימת, מנכרת התחיל הסיפור כל

ב העתיק במיקצוע העוסקת ויפה׳ צעירה
 לסאדו־ שירותים במתן ומתמחה עולם׳

 על־ידי אחד יום נעצרה היא מזוכיסטים.
 אחד בעיתונות. פורסם והדבר המישטרה,

 בעל-בעמיו, הוותיקים, מלקוחותיה
 לצאת החליט גדולים, לילדים ואב נשוי

לעזרתה.
 של כתובתו את מצא המזדקן הלקוח

ש אחרי שם, למישרדו. והלך סניגורה
 בכל לצעירה לעזור ביקש עצמו, את הציג
 את לשלם גם הציע הוא שתידרש. דרך

שיחרורה. עבור שנדרש הערבות סכום
 ברצון, פעולה שיתף המוכר הסניגור

 כי מאוד ודאג הערבות, על אותו החתים
 במיסמכים תופיע לא הלקוח של כתובתו

 יוודע לא וחלילה שחס כדי הרשמיים,
למישפחתו. מאום

 חשבון להגיש גם שכח לא1 הסניגור
 וכאשר המאוהב. לזקן ■שירותיו על ארוך
 על להעיד כדי למישטרה, הלקוח נקרא

 לא עורך־הדין לו יעץ הגברת, עם קשריו
 עם אינטימית וקרבה יחסי-מין על לדבר

 על יחסיהם את להעמיד אלא הצעירה׳
 אפלטוניים יחסים ובת, אב של בסים

לחלוטין.
 לא האבהית, העדות את שגבה החוקר

 למישמע צחוקו, בעד לעצור היה יכול
 אל נוספת הודעה ושלח התמים הסיפור
 הפעם שנייה. עדות שימסור כדי הלקוח
 על האמת את וסיפר ההגון, האדם נישבר
 הוא הצעירה. ובין בינו היחסים מהות

 את שינה כי האינפורמציה את נידב גם
 עורך- של המלומדת עצתו בגלל גירסתו

הדין.
 בהודאתה הסתיים הנערה של מישפטה

 מייד אך עליה. שהוטל על־תנאי ובמאסר
התיי הנאשמים, ספסל מעל ירדה כאשר

 מאשימה הפרקליטות סניגורה. עליו שב
 דבר של ובסופו שקר, לעדות בהדחה אותו
 במישפטו להעיד שתבוא הגברת זו תהיה

הסניגור. של

 כל עד
הקופה

 בתי־הקפה, רשת בעל לאור, לנחי
 זוגי חדר כמו עולה אצלו שכוס-קפה

 ובדוקה קבועה שיטה יש מפואר, במלון
 דרך אצלו עוברות הן הברות. למציאת

הקופה.
ל נשוי נחי היה קצר זמן לפני עד

 בית- בקופת הכסף על לו ששמרה רוחי,
 ולד גדולה אהבה אחרי הלב. ועל הקפה,

 חייהם, את למסד השניים החליטו הטת
 ביתו על גם רוחי שמרה שהתחתנו ואחרי

החתיך. נחי של
 ונחי חחי שברו קצר זמן תוך אבל

 והתגרשו. הקופה, את וגם הכלים, את
 וגם הקופה את הבית, את עזבה רוחי

מת שם ללום־אנג׳לם, ונסעה הארץ את
הוריה. גוררים

 המבוקשים הרווקים לאחד הפך נחי
 שהצליח איש־העסקים, בתל־אביב• ביותר
 הכלכלי, מעמדו את לבסס קצר זמן בתוך

 שעבדה מי כל של נפשה למשאת היה
אצלו.
המחודשת. ברווקותו התמיד לא הוא

לאור ורוחי נחי
לדוס־אנג׳לס מהקופה

 דרך היא גם התחילה רותי אחרי הבאה
 היה הפירוד תהליך הפעם אך הקופה.

 24ה־ בת וחנית נחי קצר. יותר הרבה
 אמנם, מכובד זמן סרק במשך חברים היו

 לא בשנית. להינשא נחפז לא נחי אבל
 שעשו השניים, אבל למה, בדיוק ברור

עז חנית נפרדו. אוהבים־בלהט, של רושם
שינויים ועשתה נחי ואת הקופה את בה

 את גם הבהירה היא בהופעתה. חיצוניים
 שיערה ואת שערותיה, את וגם שלה החיים

 היא היום מאוד. עד קיצרה היא הגולש
להשקעות. במישרד עובדת
מבוקש. רווק להיות הפך שוב ונחי

 אז להצעות. פתוח שהוא הרגשה לי יש
 איתו, להתחיל בדוקה דרך שמחפשת מי

כקופאית. עבודה אצלו שתחפש כדאי

גירושין
מהסרטים

 מעשירי- אחד עם הנמנה מטלץ, דויד
 כיו- משמש הוא שם בניריורק, וגר עולם

קו סרטי של מועצת-המנהלים שב־ראש
מלכה. מאשתו התגרש לומביה,

 בעלת מישפחה היא מטלון מישפחת
ב ובעיקר ובחו״ל, בארץ נרחבים עסקים

 בתי-קולנוע להם יש בישראל גרמניה.
שמם. על הנקראת סרטים ליבוא וחברה
 שנים במשך נשואים היו ומלכה דויד
 .13 בת וילדה 16 בן ילד להם יש רבות.

 מניר מלכה חזרה ספורים חודשים לפני
 הם חודשיים ולפני הילדים, עם יורק,

התגרשו.

 שהיא עליה מספרים שחבריה מלכה,
 עם לעבוד התחילה וצנועה, שקטה אשה

 למרוח לתכשיטים. בחנות ארצה שובה
 נראית לא כמעט היא איתנו, כאן שהיא

 מעבודתה נהנית היא נוצצים. באירועים
לעו דויד, לילדיה. מוקדש מירצה ומירב

 ועושה בניו־יורק לעבוד נשאר זאת, מת
משוגעים. חיים שם


