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 הפגישה את משסיים בלונדון. האופנתי
 צריך הוא מונית. לחפש הרחוב אל יצא
 כדי פעמיים עיניו את לשפשף היה

 על בחוץ, עיניו. למראה להאמין
 כנר ההצגה צוות לו ציפה המידרכה,

על ההצגה. בבגדי לבוש הגג על

 החולב טוביה של המפורסמת עגלתו
 הקסקט כובע את חובש כשהוא ישב,
 היימון הטלוויזיה איש טוביה, של

אנדרוס.
 הוז דב מרחוב שלנו, טופול

 מעטים שרק בכבוד זכה בתל־אביב,
 זוכים שאינם כמעט ושזרים בו זוכים

סביבו הכינה הבריטית הטלוויזיה בו.

 הם אלה רבת־היוקרה התוכנית את
חייך.

 נוהגים בישראל, כמו שלא
 של הימצאו מקום אל ללכת בבריטניה

 בישראל כמו שלא התוכנית, כוכב
 והיא בלבד שעה חצי התוכנית נמשכת
 לכבוד צופים. מיליוני אליה מרתקת
 מישראל הוטסו טופול של תוכניתו

 ובנו גליה רעייתו הקשישים, הוריו
 בלימודי להתחיל העומד עומר,

 העברית באוניברסיטה הרוקחות
 נחמה הובאה מגרמניה בירושלים.

 טרחה אף הבריטית והטלוויזיה הנדל
 טופול של שכניו את מקנדה והטיסה

 היתה והשימחה פלורנטין, משכונת
רבה.

 של הבכירה בתו מספרת זה כל את
 בתפקיד כעת המשחקת ענת, טופול,

 על המוצג טסי, במחזה פלאטינה נינה
 לא שבגללה הסיבה זו לסין. בית בימת

 להשתתף כדי ללונדון, ענת הוטסה
 ויתרה לא זאף, בכל אביה. על בתוכנית

 השתתפותה. על הבריטית הטלוויזיה
 בסצינת בישראל צולמה ענת

 המחזה, מתוך המפורסמת ההאבקות
 זילברשץ. אורלי עם מתאבקת כשהיא
 הסקסיים, ההופעה בביגדי מכן, לאחר
אביה. אל דיברה

 הבימה על ״עמדתי ענת: מספרת
 הבלונדית, הפיאה עם לסין, בבית

 אבא. אל ודיברתי ההצגה על וסיפרתי
 כל להגיד ממני ביקשו מהטלוויזיה

 איזה — כמו מצחיקים, דברים מיני
 להוכיח לי חשוב וכמה אתה נהדר אבא

 את שהורדתי כמובן לך. ראוייה שאני
 שלי. אבא אל דיברתי ופשוט השטויות

השני.״ את אחד יופי מבינים ואני הוא
 של הראשונה בקומה מתגוררת ענת

 בלב טופול מישפחת של הדירות בית
 להוריה שייך הבניין תל־אביב.
 רק בו וגרים טופול, גליה של המנוחים

 גרים העליונה בקומה המישפחה. בני
טופול. וגליה חיים

 הגג״ על ..כנר בסרט כשחקנית ענת
מקום לכל איתו נסענו ילדים, ״כשהיינו
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 ג׳ינס במיכנסי לבושה ענת
 מאירות. עיניה ורוד. וסווטשרט
מדמותה לחלוטין שונה היא במציאות

 שהיא פלאטינה, נינה פצצת־המין של
 ענת בתיאטרון. לילה לילה מגלמת
בלונדית של דמות יוצרת טופול


