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•הלום

 הנפשות מיהן לכם לספר יכולתי אילו
 אך מהכיסאות. נופלים הייתם הפועלות,

 הם ביותר הטובים הסיפורים תמיד, כמו
 מחבר• במי מלפרט מנועה שאני אלה

 שווה שהסיפור החלטתי זאת, למרות
תבינו. ובהמשך אותו, שתדעו

 ציפויית באישיות הוא המדובר
מ לליכוד. מקורבת שהיא מאוד, עשירה

 למרחקים יצא ושמה עשירה שהיא שום
 ברור הציבורית, ופעילותה עושרה בזכות
כלכלי. רקע על יריבים לה שקמו

ירי ניהלו בעסקים, תמיד שקורה וכמו
 חלקם שונים, מאבקים האישיות של ביה

להג כדי בלבד, יוקרתיים חלקם צודקים
הענפית. הרווחים בעוגת חלקם את דיל

 תחום, באותו מסויימת הוכחה לצורכי
האי אחרי לעקוב שיש היריבים החליטו

 יצאו ואלה בלשים כמה נשכרו שיות.
 בעל סיפור למצוא קיוו הם לפעולה.
 שהם אלא מרחיקות־לכת, כלכליות השלכות

פשוט. אהבה סיפור מצאו
 כפי מסוגלת מאוד, העשירה האישיות,

 פעם אחת. ממישפחה יותר לכלכל הנראה
 מכל- מזון מלאי סלים מביאה היא בשבוע !

 לבית בסרטים, רואים שרק כסי טוב,
 מחנה מדוע התפלאו, החוקרים מסויים.

בת השני. ברחוב מכוניתה את האישיות
 של שמכוניתה משום שזה חשבו חילה

 היא שפשוט גדולה, כל־כך היא האישיות
 העלתה נוספת בדיקה חנייה. מוצאת לא

 השני ברחוב להחנות מעדיפה שהאישיות
 אלא לבית, צמודה חניה שאין משום לא

 את שם שיראו רוצה לא שהיא משום
ריכבה.

 סלים מביאה שהאישיות חשבו הבלשים
 נזקקת. למישפחה אולי או ההורים לאחד

 בחודשי גם מעדיפה שהיא ראו כאשר אך
 הקניות סלי עם להיסחב החמים הקיץ

 מאוד היה זה נוספת־זיעה, לבית ולהגיע
משונה.

 החליטו הם אותם. אכלה הסקרנות נו,
המק ברוכודהאל בדירה גר מי לראות

 וברור שבעולם, מהטובים מזונות בלת
 שהאישיות ויפה, צעירה אותה. גילו שהם

 זו שאולי חשבו שלה. אבא להיות יכולה
 בנות. לאישיות שאין ומצאו ביררו הבת.

זה. זהו כן, אם
 חזרו הם המרשיע בחומר מצויירים
 את הסף תנל דחו לא אלה לשולחיהם.
פי לפיצוץ חיכו שהם נכון המימצאים.

 שהם החליטו והם טוב. זה גם אך ננסי,
 שזה למרות זה בחומר גם שימוש יעשו

כלכלי. עניין לא
 האישיות עושה מה שואלים בוודאי אתם .

 מפורק המזונות שסל אחרי דירה באותה
 המיטבח לארונות מועבר שבו סוב והכל

והמקרר.
לוותר. לא החליטו האמיצים הבלשים

מי הם שממנה סמוכה, דירה מצאו הם
 השכנה בדירת מתרחש מה לראות טיבים

 את סיימו הם שבפועל למרות הצעירה.
 לצורכי תקציב עוד ביקשו הם הפרוייקט,

והאזנה. צילום
אי לאותה לומר יכולה שאני מה אז

 האלה, הדברים את תקרא שבוודאי שיות,
 כל את לסגור מאוד לה שכדאי הוא,

 לא שהחורף למרות בדירה, )התריסים
 לאותה לה, חסר עוד זה רק עדיין. הגיע

 התמונות את יתלו שיריביה אישיות,
 לצלם, כל־כד רוצים שהבלשים המרתקות,

 שבו ביותר השמור המיבנה קירות על
האישיות. עובדת

 וקצרה לאחרונה רק לדגמן התחילה סיגל
 והמיקצו־ הנאה הופעתה בזכות שבחים

 לדגמן התחילה היא קצר זמן בתוך עית.
 בארץ. מהגדולים אופנה מעצבי עבור

וה ספרים, במכירת בזמנו עסק אהרל׳ה
אחר. משהו מחפש הוא שהבנתי, כפי יום,

 ינתקו לא האלה שהנישואין מניחה אני
ה שהבנתי, כפי מהמסלול. סיגל את

החב את למסד הכל בסך רוצים שניים
הארוכה. רות
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אהבת

 אומני, ששמואל לכם דיווחתי רק
 התגרש לשעבר, המפורסם הפאב בעל

גר רזיאלה האופנה מעצבת מאשתו,
אצלו. חדש יש וכבר שון,

 מלא* מרגש, רומן עתה מנהל אומני
אלוני. מירי הזמרת עם אהבה,

 שבועות. כמה כבר יוצאים והשניים
 במיסעדת־הנד לאומני לעזור באה מירי

 עד לצידו ונשארת מנהל, שהוא עורבים
 אר הלילה. של הקטנות הסגירה לשעות

 מאושר הוא אך כסף לו שאין מספר מני
החדש. מהרומן
היא אמיתית. מטאמורפוזה עברה מירי

אומני שמואל
— תמיד

סן הימור ו

יין

לבד לא
 לאכול רצתה נאמן כרכה השחקנית

נפ הייתי שאם יודעת ״את חיה. אותי
 הראשונה היית את (לוי), מדויד רדת

 אותי. תקפה ד זה על לה מספרת שהייתי
 להתגונן חשבתי לענות? יכולתי מה נו,

ה בעדינותה ברכה, אך כוחותי, בשארית
 אצלך שפרסמת ״מה לי: אמרה רבה,

 נפרדנו, ובעלי שאני כאילו שעבר, בשבוע
ממשי אנחנו המעסה. בלשון מדוייק אינו
 במרכז דירה באותה ביחד, לחיות כים

תל־אביב.״
 מיש־ לפלג שארצה האחרונה אהיה אני
 לתקן שמחה אני ולכן בישראל, פחות

 הזה (המולס שעבר בשבוע שנאמר את
!לבד לא לבד, לא לבד, לא ברכה — )2357

אלוני מירי
תיאסרון —

 ובקולנוע. בתיאטרון עצמו. מחברה. ארוכה תקופה אחרי נפרדה
חיבוקים היום, נראה שזה איך לפי השחקן עם נקשר שמה נחייסי, סי׳ג

מריחה אני בעיניים, ומבטים ונשיקות והנה סרט, צילומי בעת צרפתי, אשר
זמן. הרבה עוד ימשך הזה שהרומן בפני שחקן אומני׳ שמואל עם היא עכשיו

 עם התחתן התל־אביבית, בבורסה לשחק
מוכש כרקדנית גם המוכרת היפה, רותי
 דבר, לשם כבר הפך אהבתם סיפור רת.
 ניתן שלא כצמד נראים הם היום ועד

ביניהם. להפריד

 גור־ אילי בין הרומן נמשך רב זמן
תיא שחקן אילי, לרמן. וייתי ליצקי

כדי מהבימה ארוכה חופשה שלקח טרון,

גורליצקי אילי
כספים

וז לבימה, חזר גם שאילי אחרי עתה,
 הפך הוא עיסקי־הבורסה, את קצת נח

 וולפסון בבית־החולים ילדה רותי לאב.
ה את פנ  על ששמע שלי אלמוני וקורא ד
לי. לדווח מיהר כך

לרעלן רדתי
באלנו
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