
אדום
 מאוד מסוג חוץ במיוחד, חובבת־ספורט אינני
 לסיקור זוכה אינו זה ספורט דווקא אבל מסוייס.

 כתב־הספורט גרטל, משה את לכן בעיתונים.
 לי היה ולא פגשתי, לא כה עד הטלוויזיה, של

להכירו. הכבוד
וסימפאטי, גבוה יפה, שהבחור מספרים חבריו

 בלי לאללה. תפרן גם — קצר זמן לפני עד וכי
 אף גומר היה לא החודש את הנשמה. על גרוש
 או קיצרת־מועד, הלוואה לאיזו נזקק תמיד פעם.

הברון. חשבון על קל לכיבוד
 ברשות־ המועסק הבחור, התחיל לאחרונה

 לטיול נסע ורווחה. סטייל קצת להפגין השידור,
 שוב ונסע חזר הרחוקה, בארצות־הברית

 גולף מכונית עם ביחד משם וחזר לגרמניה,
ובוהקת. אדומה

 שניים או אחד סיפור לגלגל התחילו החברה
 יש פיתרון. מצאו לבסוף הגבות. את ולהרים
 הפרוטה לאל ותודה הדברים, ברקע זקנה מאהבת
בשפע. מצוייה

בבקשה!" גרטל, את ״האלו,
״מדבר.״
 וטיולים זקנה מאהבת על סיפור ״שמעתי

אדומה.״ גולף ועל בעולם,
מדברת?" ״מי

המרחלת.״ ״רחל
המדור. את קראתי דקות סו לפני רק ״בחייך,

רחל!" לא את עלי. תעבדי אל
הסיפורים?" עם ומה רחל, שאני ״בחיי

 אבל בארצות־הברית, חברה אמנם לי ״יש
כסף." קיבלתי לא ממנה
???

הישראלים כל וכמו ברגל, ללכת לי ״נמאס

מאחור
 באירגוני־ שתמצאו כמו קצ׳קס של אוסף
 אחת בעולם. מוסיאון בשום אין שלנו הנשים

 ומתרימות תורמות זמן קצת אקסמפלריות. אחת
 זמן והרבה וקהילה, חינוך צדקה, לענייני
 וברכילויות לזו, זו בין לקרבות־מרפקים תורמות

 כל רעותה. של גבה מאחורי האחת מרושעות,
 בין עז למאבק נושא הופך בשטח המתפנה כסא

 מתפנים. כסאות הרבה אין אך עליו. המתחרות
 עד כבודה גברת של לאחוריה צמוד כסא כל

ליום־הדין.
 שיתפנה הכסא על כרגע מתנהל סמוי מאבק

 של כסאה שנה: עשרים־שלושים בעוד בקרוב,
 ).64(יגלום רעיה ויצ״ו של העולמית הנשיאה

 לפניה. חברותיה שנהגו כמו בדיוק נוהגת היא
אותה. יזיז לא טרקטור

 סמוי מאבק עורכות מלחכות־הפינכה כל
 הרגע לקראת יותר, טובה עמדת־זינוק לתפיסת

 ומאחורי וזורחות, מחייכות הן לפניה האמת. של
שניים. או חדש בטוטו כולן עסוקות גבה

 העולמית הוועידה התכנסה האחרון באביב
 לברזיל, הנשיאה המשיכה משם בדרום־אמריקה,

 בעלה וגם ביתה, מצוי שם בשווייץ, גם וביקרה
 שהשילה נראה כאן, והופיעה כשחזרה העשיר.

חתיכה. ממש שיגעון, נראית מפניה. קמט כל
 הטוב נמצא שם לברזיל, שנסעה הגורסות יש

 שעשה זה בעולם, הפלסטיים שבמנתחים
 לשווייץ הגורסות ויש טיילור. בליז נפלאות
מנתח־חלום. יש שם גם רווקא.

 טוטו עתה נוסף הפרישה תאריך על לטוטו
הנשיאה. שופצה איפה נוסף:

קצ׳קס!

אחב

יגלום רעיה
בראש תמיד

הנויי? את ראה מי הנוי? איפה
 יושבים הם ביחד הנרי. את רואה אנדה רק הנרי. את רואה אינו אחד אף — אתם ולא אני, לא
הנרי. נמצא שם בבית,

 לא־נראה, בחתונה, אורח עוד שיש לנפשם שיערו לא זימנה לבית והחתן כוראטם לבית הכלה
פורחת. כמעט זימנד של ונישמתו טופחת, הבטן עכשיו אבל קטנצ׳יק. כזה

הוותיקאן הארוליו. ממונאקו, החמודה הנסיכה את למשל, קחו, טופחת. בטן במודה, קצת זה היום

זימנה והנרי אנדה
נסיכה כמו

 בנסיכות! וכובסת משרתת כשכל שלה, לאיטלקי להינשא ונחפזה קמה וזו בגירושיה, הכיר לא עוד
המתעגלת. כרסה על האחרונה ברכילות עסוקה

שאנדה| מעורו. קצת יוצא הבחור לעולם. ילדים הביא שלא שנה אלפיים זה סתם. לא זה הנרי אצלי
 תשתה שאנדה קלופים, שקדים מנה תטעם שאנדה תתעייף, לא שאנדה תזוז, לא שאנדה תתכופף, לא
 שאנדה... ובריא, מזין אוכל תאכל שאנדה טבעי, מיץ כוס

השתגע!
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