
 העיקרי. לסבך ועכשיו
 את השאיר הראשונה, אשתו לרותי,

 נאותים, מגורים תובעת אילנה דירת־מגוריהם.
 אותה הירקון, ברחוב בווילה בינתיים ומתגוררת

 גג תחת יתגוררו ובנם שההורים כדי השרונים בנו
 דירה עבורה לקנות יכול אינו אלדר אחד.

מההתחלה. נתחיל טוב, לא? הבנתם? חילופית.
 שני — לרותי בתחילה נשוי היה שרון אלדר

* נשא... כך ואחר ילדים.
התעייפתי! אוף,

 להם קוראים כאן אבל יש, בארץ גם שתיים. או אחת ארץ בעוד גם וכך ורוזנים, מלכים יש באנגליה
ודיילות. דיילים

 כרופא־שיניים מעבודתו הפנוי שבזמנו עמי, הבן, התחיל כחול. דם אוהבת ויז׳נסקי מישפחת
 יצאה לא חתונה כי ואם פאולוצ׳י. כריסטינה הרוזנת אחרי בחיזור בעיקר האחרונות בשנים עוסק
קשה. ניתוח שעברה אחרי לאחרונה, לבקרו באה והיא טובים, חברים הם מזה,

 משם, פרש בקפולסקי, כאופה דרכו התחיל האב כחול. רם אוהב ויז׳נסקי, מקם עמי, של האבא גם
פרימה. ועוגיות לביסקוטים בבית־החרושת שותף והוא

ה אל־על, של דיילת־לשעבר גרה שמולה נאה, ברירה התגורר עמי, של מאמו שהתאלמן האג  מינ
 בררו נשואים. והשניים חיצים ירה בסביבה, עבר קופידון הדיילות. שבין והנודעות מהוותיקות פריאל,

 120 אחרי תישאר וזו ירושה, זבויולנ על מינה ויתרה שנחתם ובהסכם שמעתי, כך עורך־דין, אצל עברו
חתונה. כמתנת בפניה קטנים תיקונים מימן החתן כי יפה, מינה הצטלמה בחתונה ויז׳נסקי. במישפחת

ירושות? צריך מאל־על. שקיבלו הפיצויים עם
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 והצמרת צמרת, יש הישראלית לארכיטקטורה
 הדר בבית למעלה, הירקון. ברחוב בית בנתה

 השתכן למטה ובדירה שרון, אריה גר קומתי,
 השניה, ואשתו שרון אלדר הבן, שנים לפני

אילנה.
 שני לאלדר יש רותי, הראשונה, מאשתו

 הכל כאן עד בן. השניה, אשתו ומאילנה, ילדים.
ברור. יותר או פחות

 בהמשך. קצת מסתבך העניין
 והוא אילנה, השניה, מאשתו בנפרד חי אלדר
 כרמלה חברתו עם שכורה בדירה מתגורר

שופט־בדימוס. של בתו חיפאית, רבינוביץ

לודים
לודים
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 ובעונות זיתים, כובשת אני הזיתים בעונת

אחרים. אחרות,
 תמצאו שם קפה. יש פרישמן ברחוב

 שם יושב הנ״ל כיבושים. הכובש אחד בדרך־כלל
 לא? למה מעשי־גבורה. לחברה׳ ומספר יום־יום

 נשאר היה לא בחיל־האוויר, טייס היה אילו
 רק האווייב. של נוסף אחד מטוס אף בשמיים
יותר. רך מקום על האוייב נופל שאצלו

 את מיירט והדל חשוב, במוסד עובדת אשתו
מפי החברה׳ שמעו כך — אחת־אחת חברותיה

טל מיכל
הפטפטן

 קצת סיפוריו את לטבל צריך אבל עצמה. הגבורה
בפילפל. וקצת במלח

 הזמרת של בתה אבי הוא שהגיבור מסתבר
 — ביותר השמורים הסודות אחד זהו טל. מיכל
 שבאותה ומעניין כמובן. ליושבי־הקפה, מלבד
 אשתו ילדה הזמרת של הבת נולדה שבה שנה

 נשים משתי אחת בשנה ילדים שלושה תאומים.
לילה. ועוד לילה אלף —

אעות
המזזזא<

 סוערים מחזות בכתיבת עסוק הוא .בעוד
 בלבוש העוסקת — רעייתו מנהלת ומסעירים,
 הכל אבל מסעירים. אהבהבים — תיאטרוני

כמובן. התיאטרון, מישפחת במישפחה. נשאר
התפאו מאחרי מסתתר המיסתורי המאהב

 של להצגות גם השאר בין מכין הוא שאותן רות,
בעלה.
חדש? למחזה מצויין נושא לא זה

פיפאנו חיים
במזל

 חיים היהלומן סיפר שבועות כמה לפני
 הזה שלו(העולם פשיטת־הרגל על פיפאנו

 התמוטטו לשילטון חומייני עלות ״עם ).2394
 לעבור לבית״חולים, וכשנכנס באיראן, עסקיו

 לחצים הבנקים הפעילו ניתוח־לב־פתוח,
מאשתו. גירושיו ובכללן עגומות היו והתוצאות
 מאקסד שהחתיך התבשרנו שעבר בשבוע

להשת התחיל לבנה, מרצדס־ספורט בעל דוס,
 נישואיו קיסר במועדון נערכו הראשון ביום קם.
קוקה. הדוגמנית עם

 נראה עצמו הוא דוגמנית. שנשא פלא לא
ג׳ורנל. מדפי יצא כאילו תמיד

וברכה. מזל

הפתעה איזו
 שנה. 50 מלאו מעוף חברת־התעופה של המיבצעים מנהל גתמון, לדויד
 רובם — מחבריו 60 הזמין הוא דויד. לא למסיבת־אפתעה, מחכים אחרים יוזמה. יש לבחור

גדולה. באמת היתה והשימחה הסיני, המיטבח מעדני במיטב אותם האכיל — אנשי־תעופה
 כתפיה שעל באל־על, הידועות הדיילות אחת מרמינסקי, פיצי בלטה האורחים שאר בין

והשרים. ראש־הממשלה כמו החשובים, האנשים אירוח את בדרך־כלל מטילים העדינות
 עמדה שאיתו צעיר רופא הקבוע, חברה בלוויית הופיעה לא היא הפתעה: לאורחים הכינה פיצי
באל־על. ותיק קברניט נרינסקי, ראובן. בחברת אלא בקרוב, להתחתן
 ארבע לפני בהרצליה־פיתוח ביחד שבנו בבית גרו ואף רומן, בעבר ניהלו כבר ופיצי נרינסקי 'ראובן

 הוא נרינסקי דווקא אך איש״הרפואה. עם שלה הרומן החל לעניין, סוף ראתה לא כשפיצי אד שנים•
לעתיד. יותר טוב סיכוי עם הישן, הרומן את משקמים והשניים מסקנות, הסיק למכה, רפואה שהקדים
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