
סיפורי
מעוז

 ממשיכים שנהרגה, מעוז אלינור על
 לקבר עלו השיבעה בתום רבים, אנשים להתאבל

 כמאל גם אלא ידידים וכמה ההורים רק לא
 ישב הוא אלינור. של התורכי ידידה אסא,

 מעוז, דני איש״הביטוח אביה, ליד שיבעה
 כיום נמצא הוא בבית־הקברות. יום יום וביקר
 לקתה וחצי חודש לפני רק כי קשה, נפשי במצב
 במלון ונפטרה בדום־לב, וחצי 17ה־ בת אחותו

 המלון אותו — התגוררה שבו דניאל, מיגדלי
מעוז. ואלינור ניצה גם התגוררו שבו

 אלינור, של לשעבר בעלה גולדמן, איתן
 ובכה הראשון, חברה פסטנר, לשלום צילצל

 כמה לפני רק לדבריו כי מזועזע, הוא בטלפון.
 אצל היתה שהיא אלינור לו סיפרה חודשים

 ססקטור, מרים בחיפה, מגדת־עתירות
 איתן בתאונת־דרכים. תיהרג שהיא לה שניבאה
 את אחד לכל ומראה ניו־יורק ברחובות מסתובב
 הוא בארנקו. הנמצאת אלינור, של תמונתה

 לפוסטר־ענק, אותה והפך שלה תמונה הגדיל
בניו־יורק. דירתו את המקשט

 המחזרים גם הצטרפו האלה המתאבלים אל
 ישראלי אליעזר יופי מעוז. ניצה האם, של

 לאלינור תרם בנות, לארבע ואב גרוש מברזיל,
 החלקה את בקרית־שאול. שלו חלקת־הקבר את
מאביו. ירש הוא

 המחזר גם הגיע השיבעה תום אחרי מיד
 את תירץ הוא תותח. ז׳ק האם, של התורכי
 את להרגיז רצה לא שהוא בזה להלוויה אי־בואו

 ניצה אבל מעוז. דני ניצה, של בעלה־לשעבר
עוד. לראותו מוכנה לא שהיא ברורות לו הודיעה

 גופתה של הניתוח אחרי שהתקבלו במימצאים
 לא וגם שתויה, היתה לא שהיא הוכח אלינור של

מסוממת.

שאולי טדי
אבא פעם עוד

ז׳׳ל מעוז אלינור
הקיר על פוסטר

 יורש 1ת1א דממו־
לשאולים פעמיים דבר

 מניו־יורק צ׳רטר בטיסת בארץ, נחת לזזחרונה
 את סופית להסדיר כדי בא הוא ידוע. עורך־דיו
 הוא עבורה. לשלם שהוכרח הפלה עבור התשלום

 סכום המתלוננת, את שייצג לעורן־־דין, שילם
 בתוספת ההפלה, של המחיר דולר, 4000 של

 הפרשה הסתיימה בזה עורו״דינה. של השכר
זמן. הרבה ליקחה את יזכור עוד שעורד־הדין

 הביקורים באחד חודשים. כמה לפני התחיל זה
 גרושה עם פלירט עורך־הדין ניהל בארץ שלו

 לילד, אם שלה, 40זד לשנות המתקרבת
 לניו־יורק שחזר אחרי בתל־אביב. המתגוררת

 היא שהאשה מקומי, מעורך־דין מיכתב הגיע
 או ההפלה, עבור הכסף את דורשת והיא בהריון
 חייו כל ישלם והוא הילד את תלד שהיא

ולילד. לה דמי־מזונות
 אשה שלאותה ידע לא עורך־דין שאותו ,יתכן

שוי מהנדס קבוע, ראהה יש מחיי׳ה• נ

 לעשות מה
ננגדים

 המיפרעה של תוקפה תסתיים שבועיים בעוד
 עבור שגיא רונן ששילם חדשים לשלושה

 ושל שלו המשותפת הדירה בהחזקת חלקו
בן־עמי. תמי הדוגמנית

 היא אבל כרגיל. כלפי־חוץ מתפקדת תמי
 רונן, שנעצר אחרי ביותר חמורה טראומה עברה

 יעקב של ברצח כחשוד שותפה־לדירה,
אלטרוביץ.

 עוד ושמו בדירה, נמצאים רונן של בגדיו כל
 שום הראתה לא אמו הדלת. על מתנוסס

 עד יודעת אינה ותמי בנה, ברכוש התעניינות
אלה. בבגדים לעשות מה היום

 לאבא אלה בימים להיות עומד שאולי טדי
מנשואיו בת יש לטדי השלישית. בפעם

 נוספת ובת כרכה, לדינה הראשונים
על. אל דיילת הנוכחית, אשתו משרונה,

 שעבר החמישי ביום חגג שאולי רפי אחיו,
 לוינסון. ירדן עם לחברותו שנתיים מלאת את

 יפהפיה בחורה על רפי כששמע החלה החברות
 מצא רפי אי״שם. חיל־האוויר של בבסיס הנמצאת

 שלו. הסיטרואן־ במכונית לה וחיכה הבסיס את
שלו. ביותר הגדול לרומן והפך כטרמם, זה'החל

 מנדי עם בנשואיו מעמד רפי החזיק בזמנו
 השאר, בין ניהל, כשבאמצע שנים, חמש בקושי

זבקו. אסתר עם ביותר לוהט רומן
שיו מאז  אך סוף. בלי נערות החליף הוא גירו

 ביחד מתגוררים והם ברצינות, מתייחס הוא לירדן
 היפהפיה, ירדן ביניהם. ההיכרות תחילת מאז

 .עלתה הבלונדי, והשיער הכחולות העיניים בעלת
 יש לרפי .רופא־עיניים של בתו שנה, בגיל לארץ

 מגילו, צעיר נראה הוא דנה. ,14 בת בת כידוע,
 שאליה לאמו, להעניק משתוקק לבטח, הוא אך

המיוחל. הנכד־היורש את במיוחד, קשור הוא

לווינסון וירדן שאולי רפי
מהבסיס טרמפ


