
בחזרה
 שומעת רק כשאני שדכנית. של נשמה לי יש

 אני זה, אל זה לחזור שנפרד זוג של כוונה על
זה. על לספר הממהרת הראשונה
 בטח אתם בשבילכם. כזה סיפור לי יש ובכן,
 מידיעות אתגר לאה העיתונאית את מכירים

 טיולים מלונות, על שכותבת זאת אחרונות.
 באיר־ המבינה אחת בטח היא ומיסעדות. לחדל
לחיות.

 אתגר, מיכאל מבעלה, התגרשה היא ובכן,
 שעבד לממשלות, ויועץ לחקלאות מומחה
 עם גרו הם שם בארצות־הברית, שנים 14 במשך

ילדיהם. שלושת

 גדולים הכי הפרפרים אחד היה ברנר גדי
 צילמנו חודשים כמה לפני שלנו. בטריטוריה

 חדש, מודל אשה עם מהרבנות יוצא כשהוא אותו
 עוד ומה וראש־לישכתו מזכירתו חפץ, נורית

תמיר. שמואל של
 דיילת ילדים. שני עם 1 מס' אשה היתה לגדי

 זיוה עם רומן נשואין), (ללא אחת בת עם
 וקצת פה וקצת ילדים, בלי באמצע, שומרת

שם.
 מגיע שהוא לפני רונדלים. עושה גדי עכשיו

 שם. בת וקצת פה ילדים קצת מבקר הוא הביתה,
זהב. לב יום, כל אותם מבקר הוא

 וצחקה חייכה לא מזמן כבר — הדיילת ואילו
 והבת קפה, באיזה נפגשים הם אלה. בימים כמו

נורמלי. לא כיף אבא, עם משחקת

אתגר לאה
לבעל

 מומחה בחברת נראתה היא הגירושין אחרי
לתעופה. מומחה יותר ומאוחר לרפואה,

 בהרצליה, ולביתם לשני, האחד חזרו הם ובכן
 שנראים מי פיליפינית. אומנת מנהלת שאותו

 ששניים הילדים, שלושת הם מהעניין מאושרים
בתיכון. כבר לומדים מהם

ברנר ונורית גדי
הביתה לחזור

םווסו
 חשוב למשל, לאמריקאים, משוגע. עולם

 יפה מדי, צעיר לא אך צעיר, יהיה הנשיא1
 24 במשך זווית מכל נבדקת אשתו :!סודר.

 את המלווים מהחסרונות חלק זה ביממה. זעות
תפקיד.

 מדי, זקן כשהוא לתפקיד נבחר רגן רזנלד
 הקשיש העיוותים, את לתקן וכדי ל־סז, !רוב
 השערות שתיים, או אחת מתיחת־פנים יבר

 מהן אחת כל מעצב והספר בשמן, משכות
:נפרד.

 הנשיא בוושינגטון. סערה קמה שעבר בשבוע
 וכך שנים, 10 בן קיפול בעלי במכנסיים ופיע

 של גילוי זה אצלם השרוולים. רוחב גם :יה
הסנילי. יעוף, עוד הוא וסר־אחריות.

 כשישב קצוץ. שם לא נבון יצחק הנשיא
 מגיע היה לא באמריקה הבטן. הזדקרה ;כורסה,

 כמו סבלה לעומתו, אופירה, למוקדמות. ופילו
 בשבע נבדקו תלבושת כל תנועה, כל רגן. נסי

ייניים.
 בעיקר אחר, מעולם סיפור זה מאיר, גולדה
 רק אפשר אותם? מצאה היא איפה כובעים.

נחש.
 ש־ נראה הנוכחיים, המערכניקים מבין

 כשחם, להופעתו. תמיד ער פרס זימעון
 הבן־אדם קצרת־שרוולים. בחולצה ;פילו

 מגוהץ. הוא ובלעדיה, עניבה עם בחורף, ;טופח.
 רואים במקומה, שערה כל בזמן. :סתפר

 כל מיסדר־יציאה לשימעון עושה !סוניה
,וקר.

 ושימעון שקבעה, מה קבעה המיסדרים באחד
 בנדיקט היינריד פרופסור החיוך. את ;חליף

 עשה ישראל, ועתה גרמניה בפר־סבא,
 ופרס — השיניים את כיסה הוא :יפוצים.
 לשילטון! פרס שילטון!

פרופסור הוא גם בנדיקט פרופסור של חתנו

פרס שימעון
להתחדש

 איך בידיים. לנופף הראש. את להניע באיר
לשבת. ואיך לעמוד איך הגבות, את מכווצים
 אחר: לקורס גם שולחת הייתי מנהיגים כמה

 איזה מכירים ואיפה, מתי משהו, לומר איך
פרופסור?

 בווינה, בפקולטה, אצלו מולבו. סמי —
 הללו והתנועה. ההבעה מדעי את לומדים

 הנפשי ומצבו אופיו את נמרץ בדיוק מסגירים
אדם. כל של

קורס לקחת יכולים ומנהיגצ׳יק מנהיג כל

נוצצים יהלומים
 מנכ״לים מיני כל ■לאולימפוס. דומה יותר זה בתל־אביב בתל־אביב. ויש ביוון, יש אולימפיה

 בשבוע, פעמיים או פעם שמור, אחד שולחן הבלקן. מעדני לטעום בצהריים, נפגשים ואנשי־עסקים
 אוכלת השנייה עצמאיים, צדה אחת לצוד. ומנסה וחיצים, קשת מביאה אחת כל לקלעיות־צמרת.

 הלאה. וכן הלאה וכן מנכ׳׳לים,
בוכמן? גילה שם עושה מה אז

 בוכמן יוסלה את זאתי. בגרמניה, שגר מהילטון, בוכמן, יופלה של מהיהלומים. גילה זאת
 יותר היא שניים. של בחבילה מונה, של לצידה הצרפתית וברביירה בגרמניה לאחרונה רואים

 והופיעה מבוקשת, דוגמנית היא וגובר. הולך בקצב ביהלומים ומתכסה משגעת, חתיכה צעירה,
אשתו. את איבד )50(+הנער בקיצור בדיסלדוף. גוטקס של כדוגמנית גם לאחרונה

בוכמן ויוסלה גילה
צעירה יותר

 כרגיל. והכל שטויות, כלום, שזה טוענת )30(+גילה את שמע מישהו
 הרבה למטה. למעלה ושמאלה, ימינה קצת מסתובבים ובינתיים נשמע. עוד זה — לא או רגיל

 עדין. גב כל לכופף יכול השדודים תחת שקיבלה היהלומים של המישקל כי ללכת, אי־אפשר
 שלה. הווילה שגם טוענת גילה במיגדלי־דויד. משגעת דירה ולגילה בסביון, וילה ליוסלה

נחשו! שוב מי? ועם נחשו! הלילה? את יבלה איפה יגיע, כשיוסלה
'—**—י


