
 האיחורים עם כלום ולא לה שאין
 את עושה היא וכי הלקויים, והסררים

 המארגנים עליה שמטילים מה כל
יחסי־הציבור. ואנשי

 קצת עם זאת טענה קבלי רוחקה,
 קצת עליהם עשתה היא ומלח. פילפל

אבו־עלי.

 עלתה המהומה וכל הארוהה אחרי
 מילצ׳ן בארנון מלווה כשהיא ברברה

 יכול ואני אחריהם, נכנסתי לדירתה.
 גינטלמן שארנון האחריות בכל לומר

בושות. לנו עשה לא מושלם.
 ונכנס למטה כשירה אחריו רדפתי
 הביתה ונסע שלו הירוק למרצדס

 והשד וויסקי מרוב בהרצליה. לישון,
 שדוד ונפלתי התעייפתי, מה יודע

מיטתה. לרגלי

ן ׳ צ ל י  מ

הביתה ^
לפניה, דקות כמה קמתי בוקר ך*

שיניים לצחצח הספקתי בקושי̂  **י
 כמעט היא שבפינה. בשידה והתחבאתי

 ביקשה היום. כל כלום אוכלת לא
 קרואסון במקום בייגלך לארוחת־בוקר

המלון. של האופה בשבילה שהכין
 רבריה את לתבל מנסה היא בכלל,

יהדות, תפסה ביידיש, בודדות במילים
 שכללית להודות מוכרח אני אבל יעני.
הראש, כל על משוגעת נחמדה, היא
נחמדה. אבל

 למכון נסעה לארוחת־הצהריים
 אשת סלע, שרה אצל והתארחה וייצמן.

 לא לדווח, מה לי אין המכון. נשיא
 של בדשאים טיילתי להתגנב, הצלחתי

 כאן עד שמש. קצת ותפסתי המכון
 אותי מחליפה את הערב, רוחקה.

אני ארנון, אצל לארוחה ומתגנבת

 מתישה העבודה חופשי, ערב לוקח
אותי.

להתראוודש',

 ינטל
בפוליטיקה

 אלף אותי. משגע הזה טמבל ^
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 לבשה, מה כגון קטניף פרטים גם שלו
 איך נעלה, מה ילה, היתה תיסרוקת איזה
 של באוזנו לחשה מד, או מאופרת היתה

 ילד כמו הביתה אותו כששלחה ארנון.
 חושבת אני הקירות, אל דברו טוב.

אותו. שאחליף
 לכם, שהבטחתי כמו אתחפש בערב

הצטרפו על הבא בשבוע לכם ואדווה
למערך. ינטל של תה

 של הסקופ היקרים, קוראי וזה,
 למערך, מצטרפת היא — השבוע

 הסעודה בשעת הערב יסוכמו הפרטים
 את בביתו. ארנון לכבודה שיערוך
 יעקובי. וגד פרס שימעון ייצגו המערך

 יטל בחדר־השינה ייערכו השיחות
 מודעי יצחק הוזמנו וכהסוואה ארנון,
 בסלון יפטפטו שהם ובשעה פת, וגדעון
גבם. מאחורי בחשאי העיסקה תיחתם

 לארוחה תבוא י אלוני שולמית
 תוגשם לא כשרה מנה ששום להשגיח

 חומוס ויגישו יסדרו, אותו גם אך שם
 ישראלי־ בסיגנון וסטייקים וטחינה

 לואיס השגריר שגם כדי אמריקני,
מבסוטים.' יהיו ורעייתו

 לספר אשכח שלא מילצ׳ן, אפרופו
 קצת לישון הולכת שאני לפני לכם,

 אשתו בריז׳יט, לארוחה, כוח ולאגור
 בעלה עם הגיעה ארנון, של לשעבר

 לאילת ילדיהם ועם הצרפתי הד״ר
 של ביקורה כשיסתיים קצרה. לחופשה

 בריז׳יט, של ביקורה יסתיים סטרייסנד,
 ארנון ואילו לפאריס. יסעו ובעלה והיא
 החופשה להמשך ויצטרף אילתה, ירד
ילדיו. של

״י: .״״,הצלמים״״, שערוריית
הם ברברה. של לבואה וחצי כשעה חיכו צלמים רות

 ובין בינם שהפריד לחבל מבעד רק לצלם הורשו
 יותר מאוחר צילמו. לא מביניהם ורבים הכוכבת

והצלמים. העיתונאים את לפצות ברברה ניסתה
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