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לתמיד

 ביותר המפתיע הרומן ספק כל בלי זה
 מדהים. ממש הוא לאחרונה. שמעתי שעליו
 שבימים דוכינא, -אילנהבזמרת מדובר

 מצויין, נראית והיא ,50 לה מלאו אלה
 איש־ עם הוא שלה והרומן פורחת. ממש

 קול. יצחק וההפקות הסרטים
תמיד אילנה כי מדהים? זה ומדוע

 אותב אהבה היא יפים. גברים עם יצאה
אתלטי. גוף ובעלי צעירים,
 אלה. בימים מאוד רזה אמנם קול יצחק

 שליוו הדמויות מאותן רחוק הוא אבל
תמיד. אילנה את

 שהפכו אמה, דירת את מכרה אילנה
וחזרו בתל־אביב, דירה רכשה לגלריה,

 ומונדי שאולי רפי של דתם דגה,
המתפ דתית, נערה היא ריים־דייוויס,

 מנחה שחרית, ביום פעמים שלוש ללת
 שעשני ברוך במשפט ומסיימת ומעריב,
ציונית. מאוד היא מזה יותר ועוד כרצונו.

 סופית מפסידים שאנחנו ברור מגידיורק אלי שהגיעו בידיעות
אמריק ולהיות לחזור לה שעדיף החליטה היא כ״ץ• ג׳וזי את

קראום. משמואל ורחוק מישראל רחוק אית,
 הכירה אמריקאית, כספרית לארץ הניעה שנה 20כ־ לפני

 את מילאו הזוג מעללי לזמרת. והפכה קראום שמוליק את כאן
 פיל של עור לפתח הצליחה שג׳וזי היה נראה הרכילות. טורי

שמוליק. של הססגונית התנהגותו עם ולהסתדר
 באמצע קמה לה, שדי החליטה היא וחצי כשנה לפני אבל
לאמריקה. וחזרה וכן, שם ילדיהם, שני אח לקחה הלילה,

 ובחלטורות, בחתונות להופיע לא ג׳וזי השתדלה באמריקה
 הפכה היא לכן לחיות. אי-אפשר ״מכובדות״ מהופעות רק אבל

 שהסתיים, רומן, גם לה היה אמריקאי. אמרגנות במישרד למזכירה
אמריקאי. גבר עם

 מתכונן ולא תמיד, כמו לחיות ממשיך הוא לשמוליק, ואשר
לארץ. הילדים ואת ג׳וזי את להחזיר כדי דבר שום לעשות כנראה

חבל. כמה

חד א ל ב רי אפ ב

 הנערות אותן את מכירים בוודאי אתם
החול אותן ואת לקולנוע. להגיע החולמות

 גם סרטים. לפסטיבל להגיע המקוות מות
 חולמת שהיא מה שכל כזאת, אחת יש לנו

קולנוע. הוא עליו
 של גרושתו ויגר, בשרה המדובר

ב שמתרוצצת ויגר, דגי רופא-השיניים
 לפסטיבל להגיע דרך ומחפשת אלה ימים
במאי. 7ב־ שיתקיים קאן,

 מל לואי של בסרטים שהופיעה שרה,
 במשך ועבדה כרדו בריז׳יט של ככפילה

 הבחרו עם הפכה כמלבישה, בסרטים שנים
לעוזרתו כשר־הביטחון שרון אריק של

 הי האלה העיסוקים כל ועם האישית.
באוניברסיטה. מאסטר עושה גם

 שיט מצאה היא לקאן להגיע כדי
 נו של קבוצה מארגנת פשוט היא בדוקה.

חינם. בכרטיס זוכה וכמארגנת סעים,
 מחמיצ שאינה אחת ישראלית עוד יש

 אג רוזנכלום, פגינה - פסטיבל כל
 חשבו על לנסוע דרך תמיד מוצאת היא

מישהו.
 יפהפיו בקאן ישראל את ייצגו השנה

 1 פז אכיפה המגילה כוכבות נוספות:
 אליא׳ יונה גם ואולי שאול, גיצה
האחרון. החורף הסרט כוכבת
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כץ ג׳וזי
מזכירה זמרת ספרית,

פרופיל
נמוד

 בתו גלית, על הסיפור את זוכרים אתם
 לידסקי, צכי עורך־הדין של הבכורה

התחת פשוט שהיא בטלפון לו שהודיעה
 בארצות־הבריתז נה

ד לא אני ובכן,  י
מו בדיקה אם דעת

 לידסקי של קדמת
 אבל עוזרת, היתה
 אבל התגרשה. גלית
ב מתאוששת היא

 מאוד מהר החלט
 שאותה מהדייסה

 לעצמה. בישלה היא
 היא בארצות־הברית

יפה בחור הכירה
 עי־ עם בלונדי פה,
 קטן כחולות, נים

שנים. בכמה ממנה
 שהתאהב (וזרם), רום ארי הוא הבחור
 שכרו הם כשנה ולפני הגרושה׳ בנלית
 למזלה בה. לגור ועברו בתל־אביב, דירה

 נמוך, לפרופיל זכה הצעיר ארי גלית של
 הזוג מטייל וכך לצבא. גויים לא ולכן

דבש. של שביל אחריו ומשאיר בארץ,

לידסקי גלית

 הבתולות מיספר את יודעים לא אתם
 (״פריצי״) ם אכרה אך הירושלמי, בקמפוס
 המיפלגה מפעילי פריצי, יודע. פריד

 שהיה ,1 מס׳ כמתחן התפרסם הליברלית,
 הובטחה שבו השערורייתי למיבצע אחראי

 ראשונות סטודנטיות לארבע לפאריס טיסה
בבתו עדיין שהן גינקולוגי אישור שיביאו

 לארצות־ טיסה הובטחה אותן לגואל ליהן.
הברית.
 החורף, מלילות באחד :מעשייה ועוד

 חברות כמה לבדוק ביקשו שחבריו אחרי
 שטורם, אל^זר התדפק , לו יש אמיתיות

 של דלתן על הקונדסות, במעשי שותפו
 בבהלה וסיפר פריצי של מידידותיו כמה

 עצור נמצא בצרות, שהבחור לו נודע כי
 לשחררו מייד ושיגיעו הרוסים במיגרש
 נערות כמה הגיעו להפתעתם, בערבות.

הק פניהן ואת ופרועות־שיער, מנומנמות
רועם. בצחוק פריצי ביל

 אכל הוא באפריל, 1ב- הפעם, אבל
 על מעשייה את לי הזכיר וזה אותה.
אף זאבים, באו כשכבר והזאבים. הרועה

פריד ם אכרה
והזאבים הרועה

 השווא זעקות אחרי לעזרתו חש לא אחד
כן. לפני שזעק הרבות

 שבו ביום שאננים, במישכנות קרה זה
 יום לרגל קידומת להחליף פריצי עמד

 אחד להיות אמור היה זה .30ה־ הולדתו
 חוש אך בעיר, מיוחדים הכי האירועים

 הוקדמה המסיבה בו. פגע שלו ההומור
ש והחבר׳ה המהתלות, יום באפריל, ל־ז

 שיש חשדו הקונדסות ממעשי בעבר נכוו
 מהמוזמנים, וחשובים ורבים טריק, כאן

 נופלים שאינם ולהראות להתחכם שרצו
 וגם — הפסידו והפעם הופיעו, לא בפח,

פריצי.

שאולי דנה
כרצונו שעשני ברוך

 ביום לארץ. באה היא בשנה פעמים 6־5
בדר הארץ את עוזבת היא הקרוב השני

ללונדון, שמחוץ הדתית לפנימיה חזרה כה
קולג׳. נזל ר כ

 נערות כמה בחברת לארץ הגיעה היא
 הראתה היא שלהן עשירים, בנות אנגליות,

 מאוד דומה היא הארץ. את רבה בגאווה
ב 15וב־ שיניה על גשר לה יש לרפי,

 התגיירה מנדי אמא .15 לה ימלאו אוקטובר
 דבר יש אם שנים. 4 בת היתה כשדנה

 התמימה דנה זה מכל יותר לרפי היקר
לער חינוך איזה להאמין לא והמאמינה.

קיבלה! היא כים

רוכינא אילנה
משתעממת לא

בת
כשרה

כול!
דקאן רוצות

 נעלם שמהם האמנים, בחוגי להסתובב
האחרון. בזמן

 ע רומן קול יצחק ניהל אילנה לפני
 אלג< בצורה שהתגרש אחרי חוץ, תושבת

מי. מאשתו, טית ע  כאי ידוע הוא ;
 שבטו מה הומור. חוש ובעל מבריק
משתעממת. לא שהיא
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