
 העלילה רב יקירנו טולידנו
 דירה: סוף־סוף השנה החליף

 ורחב־מימדים מפואר פנטהאוז
גלים. המכה ותוכנית־יוזיד

למנגינות
 נימנה. כאן שנה בתום זמרינו עוללות את

 שוטה מלחין יימצא לחרוזינו אולי
 כיאות, נבקש, אז צרפתי מצדי

התרבות. בהיכל ערב־זיכרון להעמיד

 תבכה אל שימי, שימי,
 יפה. בחור אתה כי

 במקומה אחרת קח
שנעלמה! האשה של

 תרעומת רוב בליבי לאילנית
 בתעלולי־פירסומת שירה שהחליפה על

 ומופעים שירה תחת והאם
זוללים? האבסת עתידה צופן

 בכוכבים אלוני מירי החזתה
 נפרדים? וג׳סי היא כי

 נקבע, איצטגנין על־ידי האם
 וידה? ליבה את יכבוש שאומני

 לזמרת אסטרולוג הסייע
בצמרת? טוב מקום שוב לתפוס

 בונה וילה במונסון חזה
 אמרגנה, לאלוני, סמוך
 — להיות יכול — כך משום אולי
 בציציות בדקה שלא

 ציצים מופע עם תשיר ובמועדון
עציצים! חסרים אך השלימה, הקירות את כי

 זולגות דמעות רביץ מעיני
 לגלות, חזר ליבה משוש כי על

 וקצב מנגינה ישזור בלום־אנג׳לס
בעצב. תשיר בימותינו על היא בעוד

 בשיר פוצחת גלרון כשנורית
 הזמיר. יקשיב כולנו, נידום
 מאוצה עצרה לא שחלפה בשנה
 מספיקה היתה לא אחרת שכן,

 להחליט וגם בגבר לפגוש
 תקליט ולהוציא להינשא, כראי כי

 פורחת הגברת באביב כשדודבר
טופחת! ביטנה גם לא! מספיק? זה

 ממש של תפנית עשתה לופטין
 ודבש מחלב לשלום כשניפרדה

 כסולנית בחרה לשיר
ברזמנית. ובעל מלווה כשרודיק

ני אריק לפתע, בניו־יורק,  כרע סי
 כיס־מרה, סתם יש כמוהו לג׳אבר גם
 החלמה לעידוד האשה כחיק אין

 להותירה, שנית אפשר ושלמים וכשבריאים
 שבתה. ליבו שאת לנערה ולחזור

 נשים עיסקי ריבוי בגלל אולי
חדשים? שירים שמענו לא מפיו

 זמן די נותר ארזי לירדנה
 חתן, ולמצוא להופיע להקליט,

 בסוד שומרת החופה מועד את
 לשדוד. ירדנה מנסה ופיתי לחמי את
 חופנים, מלוא תישלחנה ברכות אך
 תוך לי, נילחש כך השימחה, כי

שבוע־שבועיים.

 להדהים, חדלה לא ריבינא אילנה
 ורעמים ברקים שילחה כסית ביושבי
 לגאול החליטה וצח בהיר כשיום
קול. איציק את — גירושיו מיסורי

 והיחיד האחד איינשטין אריק
 תקליט, והדפיס מהתאונה החלים

 יטהר בקרוב צ׳יץ הירקון את אם
 לזמר. פקקי־תנועה על מאריק נבקש

 'נבחר כראש־עיר בו הקרובות שבבחירות או
זמר! של קאריירה נועיד ולצ׳יץ
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משלחת
מטאבה

 שיצאה אח״מים, מישלחת חזרה טאבה לחופי
 לערוך ים־סוף של והפוחחים ההוללים בשליחות

 חזרו הסוקרים הקאריבי. הים איי של יסודי סקר
 תלאות־ למרות הדעת, את מניח גופני במצב
 חופה של הנתינים והעינויים. הסכנות הדרר,

 הולמת נציגות לבחור יכלו לא אילת של הדרומי
 אילון, רפאל הקשה: למשימה יותר ומתאימה

פאפו. המכונה אםו0ו נלסון, המכונה
 עורפי, יציאה בבסיס התארגנה המישלחת

 נלסון בניריורק. וולדורף־אסטוריה במלון
 הבר של שיטחית ביקורת אגב, כבדרך ערך,

 לאניני־ לא אבל בסדר, הבר המלון. של המפורסם
 לא ימים משלושודארבעה יותר עובדה, הטעם.

 למרות משקאותיו, את לשאת רפי היה יכול
 דן כגון לשתיה, הצטרפו נוספים אח״מים שכמה

גפן. ויהונתן בן־אמוץ
מניו־ הסרטן(איש־הסרטים) מסים, אלכם

 כדי משובח, בקבוק״ויסקי למלון שלח יורק,
 לבוא שיתפנה עד השליח, של חדרו את בו לקשט
 הספיק, לא אחד בקבוק הגלוחות. פניו בזיו לחזות

 האורח אחרי שלוש או שעתיים הגיע אלכס כי
המכובד.

 להמשיך המישלחת חברי יצאו מניו־יורק
 או גדולה יאכטה להם המתינה בים בתלאותיהם.

 למשל) אליזבת, לקוויו קטנה(בהשוואה אוניה
 טוענים יכטאים .13 דיי וינדי קוראים לסירה
 תופסת זאת בעולם מיפרשיות־הלוקסוס שבין
 לפני אירח המארח, קונסטנטין, שני. מקום

 של בעלה דאסן, ז׳ול את המישלחת בוא
 ואת מרקורי, מלינה היוונית שרת־התרבות

האלידיי. ג׳וני צרפת, של אלוויס
 כאלה ביניהם איים, כמה בדקה המישלחת

 מחפשים אם אפילו במפות, מופיעים שאינם
 יסוריהם התחילו הספינה על מגדלת. בזכוכית
 שכח שהצוות מסתבר שאת. בלי עד 'להתגבר
 וכיו׳׳ב, מלוחים ודגים כסרדינים להצטייד

 ולקנח לובסטרים לאכול נאלצה והמישלחת
 המארחים על־ירי הוגשו השאר בץ באננסים.

 שלהם הבפנוכו כברם, אינו שתוכם קיפודי־ים
אנינים. של בטנם משוש הוא

 שאין שלמה באמונה מאמינים הקאריבי בים
 את ולשפר לחזק והלובסטרים הקיפודים כמו
הסועד. של ומינו אונו

 חברי בדקו מרידיאן, במלון עוגן כשהטילו
 עם יצא ורפי הרולטה, שולחנות את המישלחת

 אף פאפו, שהביא. הכמות מן יותר דולר 1400
 יכול לא הסקר, פעולות בכל פעיל חלק שלקח.

 כשנתיים לפני באזור סיורו את לשכוח היה
 לא האיש הטראגי, מותה מאז דל. אביה בחברת

עצמו. אל חוזר
 המרוחק מיפלטה את בדקו האיים שאר בץ

 היא לשם מוסטיק. מרגרט, הנסיכה של
 מעץ ולהסתירם מאהביה, את להביא נוהגת

אחריה. הרודפים והצלמים העיתונאים

והיפהפיה
 מה? שומנים. ובגלל קמצנות בגלל נגמר הכל

מתי? איפה? מי?
 אילו שלכם. הזיכרון על גרוש שמה לא אני
 באמת הייתי זיכרונכם, על לסמוך צריכה הייתי

רחוק. מגיעה
טוב? א', בכיתה כמו נתחיל בואו
 ואם שבדי אב וצמרת, יפה דוגמנית היתה היה

דת־משה. בני אבל איטלקיה.

 היו למישלחת שנופקו הרשמיים המדים
 המישלחת כשביקשה ומגפיים. קצרים מיכנסים
 בחוסר־אדיבות חבריה נשאלו לברבדוס, להיכנס

 יממנו וכיצד הדרך, להמשך כרטיסים להם יש אם
 וטיפשיות. מביכות שאלות ועוד באי, שהותם את

 נזכר עזר לא זה וכשגם בכתפיים, משכו השניים
 על. אל אותו והניף מרגלו אחד מגף משך נלסון,
 והאורחים השילטונות, את שיכנע שהתפזר הכסף

 באופן לבדוק ניסה רפי והדר. פאר ברוב התקבלו
 כשפנה באי. המוסר הידרדרות בעיית את אישי

 אך סוכמו, התנאים נחמדה. לדוגמנית־פרוצה
 ״לא התפרצה: כרטיס־האשראי, את כשהגיש

הנייטיבס. את ותבין לך ישראכרד״. רוצה
 המישלחת פני את להקביל לאילת כשנסעתי

 אפילו לבדו, במלון פאפו את מצאתי החוזרת,
לבד. למלונו פאפו מגיע לסופי־שבוע

 הארוכה במילחמתו נלסון ממשיך שחזר אחרי
בכוחות מנסה הוא בארץ. האלכוהוליזם לחיסול

 :ושנית, לעזוב. מתי תדע לא שמא וגדושות,
 בב׳ שתשב בהן להתכבד ראויות ציציות לה אין
 ני! גלעדי שהדוקטור אפילו בשבילו, לא זה

 צריכ לא הן זעה. בלוטות רק שזה אותו לשכנע
 יתקר אם אפילו לו איכפת לא קטינות. להיות
 להי מוכרחות לא הן המופלג, לגילו

 כ שיהיו ציצים אך להיפך. דקות־גיזרה.
שצריך.
 1מ אינו הוא היום עד חברו. את לו מזכיר וזה

 חתיו פעם בכל מביא זה מילצ׳ן, ארנון את
 מיגר — בחזית אבל מקודמתה, משגעת יותר
לנלסון! גורם הוא עוגמת־נפש כמה חניה.

 1 מס־הכנסה. עם צרות למיסכן לו יש עכשיו
 מהמח חלק אומרת זאת מזקנו. חלק דורשים
 ססו לרמי פנה נלסון זקנו. עבור ששולם
 1 לגמרי, פרטי זקן היה זה הרי בנושא. שיטפל

 ב! עכשיו והישקה. עדר וטיפח, גידל שנים
ציבורי לרכוש הדל את להפוך ורוצה המדינה

בקאריביים נלסון ורסי סאסושדו אלי
לארוחת־הבוקר לובסטר

 המצוי מלאי־הבירה את לחסל בלבד עצמו
 בקבוק להשיג יוכלו לא שאזרחיה כדי במדינה,

 אחת יד בעוד לבדו, הזה האיש להנאתם. שניים או
 35ל־ 30 בין ביומו יום מדי משמיד בכיסו, תחובה

לציבור. סכנה המהווים בקבוקים,
 הנחשפות נסתרות, פוביות כמה יש לנלסון

 הראשונה: הציבור. לעיני הראשונה בפעם כאן
 שבגללה סגורים, ממקומות פחד קלוסטרופוביד״

 כשאלכס שנה. 20 מזה בסמדקולנוע צפה לא
 הצטייד כדורסל, לתחרות אותו סחב גילעדי

 רפי אך עזר, זה ויסקי. של בקבוקונים 20ב־ נלסון
 כרזרבה. גדול בקבוק עוד לקח שלא הצטער
 מסיבה ינוקא ערך המפורסמת התגלחת לכבוד
 החזיק רפי סונסטה, אביה של במועדון לכבודו
נפשו. על ונמלט בדיוק שעה רבע מעמד

 הוא ראשית, לחתיכות. נוגעת השניה הפוביה
גדולות מזוודות המביאה אחת עם מתחיל לא

 1כנ רפי הוליד שלו הארוכה בקאריירה
 סח היתר יודע, הוא שלושה על צאצאים.
 לשעב אשתו לוין, מלאה בנו האחד, ניחושים.

 ?! נמצא השני לדן. דב העליון השופט של בתו
 בצה' ולשרת לבוא ומסרב בארצות־הברית, אמו

 ואיי באבירמולידו. עצור לזעם גורם ובכך
 האב בבריטניה, אי־שם והולך גרל השלישי

 חע ולא שיער שלא אנגלי רב־וזובל של אשתו
אשתו. של בפרי־ביטנה פעם אף

 ז דאגה. מרבה נכסים מרבה כולם, אצל וכמו
 פע חדשה. צוואה פעם בכל מכין שרפי שנים

 ך יש לאחר. ופעם לזה, ירושתו את מותיר הוא
 מיסס על לחתום מחייב החוק אחת: קטנה בעיה

 עורך־הדי מצא לא שנים ומזה בגילופין, לא כזה
 בגילופי כשאינו רפי את הצוואות, את המכץ

 שצרי מאמין אינו רפי את שרואה מי מזה, חוץ
לחצי־התור בטאבה הדגל את להנמיך להתכונן

 הירוקות, והעיניים הבלונדי הצבע מהאבא
 כשהת־ השכל. ומדת־משה הטמפרמנט, מהאמא

 נשארה שמות החליפה הראשונה, בפעם חתנה
קארין.

דונסקי קארין
שומן צמיגי

 מיזווו לו ארזה להימאס, התחיל כשהבעל
 איו עשתה לשלום, אותו שנישקה ולפני קטנה,
 מש! בן, נולד 34 ובגיל בחדו״השינה, סיבוב

עבודת־יד.
 רצי| דוקטור שרמנטי, מאהב תפס מקומו את
 אב הפריעה. לא אשתו פרחה, האהבה מאוד.
 משב שנתיים, משכה שנה, משכה צרם. משהו
 דפיו מעל אישי בווידוי הכריזה, ואז שנים, שבע
שלו. מהקמצנות נמאס שדי

 חדר בין הדים שעורר הפירסום, אחרי
 א מה אז פעם. עוד חושבים עשתה לבנימינה,

 התכונה ואיפה משהו? לה חסר חסכן? קצת הוא
ברגל. הולך לא זה חשוב דוקטור הטובות?
 המפורס! לחיקה אותו והחזירה חשבה, חשבה

 העס חדשות. וצרות חודשים, כמה עוד משכה
סופית. התפוצץ

 המסתוב אנגלי שיש התבשרתי עכשיו
 האנג? נשואין. הציע שבועיים ואחרי בשטח,

 וכב כסף, יש ולאלה בסחר־אוניות, מתעסק
סקוטי. לא אנגלי, שהוא אמרתי
 חדש דיאגנוזה מאז עשה הדוקטור — נ.ב.
ונשואה. עשירה צעירה, וגילה


