
חופשה
 גילעדי, אלכם על חודש? לפני מלונדון שהבאתי הסיפור את זוכריםבאירופה

 ועל וימלבדון, במישחקי חצי־הגמר למשחק המלכותי לתא וההזמנה
לתא? ללוותו שיזמין החתיכה ועל דיאנה, הנסיכד!

 ותתלווה מהארץ תצא משגעת וחתיכה נפל, הפור ובכן, יופי! זוכרים?
תון גידעון לאירוע, לאלכם  אלכם ואילו מיוחדת, שימלה לה תופר אוב

 מישחקי בתום שמייד להזמנה, שנענתה על כל־כן־ אסיר״תודה עצמו
שרכש. החדשה היאכטה את שמה על ויקרא לספרד איתה יטוס וימבלדון

 כשהיא ."11 בת תהיה שנה חצי ובעוד גליה, לנערת־חלומותיו קוראים
אבא. לו וקוראת בנשיקות פניו את מקדמת היא אותו, רואה

 שנשא חווה, ואשתו־לשעבר, אלכס של בתם היא גליה סיבה. בלי ולא
 שנעלמה. דקר בצוללת למצולות שירד מבעלה, שהתאלמנה אחרי אלכס

 אותו וגם גיא, הראשון, מבעלה בן היה לחווה הצוללת. מפקד סגן היה הוא
 לידיו, דולר 5000 אלכס תחב לצה״ל, שגויים ולפני בתו, כאת אלכס אוהב
 לבלות השניים הולכים ארצה, מגיע כשהוא חיים, קצת לעשות שילך
יחדיו.

 בעתיד, ממנה, לגדולה לקרוא היא הכוונה ,1 גליה ליאכטה כשקוראים
 מעניין בינונית: אוניה בגודל יאכטה זו תהיה מדובר, באלכס ואם 2 גליה

הארץ. בחופי מעגן לה ימצא אם

 לחופשה אלה בימים נסעה דיין רחל
 זקוקה היתה ולהחלפת־האוויר לחופשה באירופה.

ליציאה. סיבה עוד נוספה אך מזמן
 התסריטאי, להגיע עמד צאתה אחרי יומיים

ץ י0וא יעל שהכינו התסריט את שיערוך על די

גליה ובתו, גילעדי אלכם
אוניה בגודל יאכטה

ם1אד סוס על אביר
מסוסיו. לרכוש ומנסים מבקרים ורבים אחרות,
 לא מטורף (״ראליק״)ישראל ,25ה־ בן בנו
 פעם מדי נוסע הוא ובשליחותו מאביו, פחות

 בניסיון ברחבי־אירופה, נידחות לחוות־סוסים
לאורווה. סוס עוד לרכוש

 השתנה הצבע רק באגדות, כמו כמעט
 מחצית בעלי של היפה בתם קצנגולד, כשתמי

שוכן, הוא שבד והבניין בתל־אביב רוול קפה
 כתובת היתה לרכיבה, סוס צריכה שהיא החליטה 1

או במוקדם להגיע חייבת היתה שאליה אחת,

במאוחר.
 שיגעון, יש מרמתיים אמסטרדמר ליאיר

 תחנת־הדלק ליד שנים. מזה מטפח הוא שאותו
 הנודעות האורוות באחת מחזיק הוא שבבעלותו

לארצות גם שנישא שם לסוסיו בישראל. ביותר

דיין רחל
בדיסקרטיות

 עם גם להיפגש ביקש התסריטאי משה. אביהם,
 היא אין מפורשות, סירבה שלא למרות אך רחל,

 — אביהם אודות ואסי יעל של מגירסתם מרוצה
בעלה.

 כל־כך, לה האופיינית בדיסקרטיות לכן,
 — נעימה לא ופגישה ונעלמה, קמה פשוט

נמנעה.

פרסטיז■ על אמסטרדמר דראליק תמי
לחופה בדרך

 שזכה פרסטיז׳, הוא יאיר של סוסיו פאר
 עתיד לו ומנבאים בקפיצות, ישראל באליפות

מזהיר.

 סוס, לרכוש כדי לאורווה תמי כשהגיעה
 השניים זה. וזהו פרסטיז', על רכוב בראליק פגשה
 א', ביום השבוע, התקיימה החתונה שוק. חטפו

 הציורית לחופה גנות. שבמושב בקאזה־דל־סול
 על יחד רכובים כשהם הכלה את ראליק הביא

המוזמנים. מצהלות לקול פרסטיז',

 גידעון של המשותף סוסם סוסים: א־פרופו
 הקבלן, פילץ, ואריה הארכיטקט, רסקין,

 מיליון עבורו הציעו קונים השבוע. גלים עושה
 וגם התרשם, לא שטיר, לשם העונה הסוס, דולר.
 שלושה־ארבעה, על לדבר כשיתחילו לא. בעליו
עניין. יגלו אולי

הספרדים עורו
שטיין עופר השם את הנושא לימוד ותאב חמוד נער מצרפת ארצה הגיע שנים לפני  בורנ

 הולכת ולתמיכה לאהדה אותו הביא האיזמים אחד איזמים. מיני כל באוניברסיטה כאן לומד והחל
 כפי חלקי, אשכנזי מוצאו כי אף השחורים, בפנתרים ענפה ולפעילות עדות־המיזרח, בבני וגוברת
 נכלא שבה ההפגנה מארגני בין היה השאר ובין שכונת־התיקוול״ מפעילי היה הוא שמו. שמעיד

בלישכתו. צ׳יץ
 אנשי עם יחד לאמרגנם. הפך ועופר הטיבעית, לברירה על רחוקה לא הדרך מהפנתרים

 מבית יפה נערה פגש שבפלורידה, במיאמי ושם לסידרת־הופעות, לארצות־הברית יצא הברירה
 עופר הגיעו הזורחת והשמש הרומן בעיקבות ונחמד. נעים רומן והחל אפילו, מאוד טוב טוב,

 הנערה שלהורי מסתבר נהדרת. סוויטה לרשותם הועמדה ושם בתל־אביב, שרתון למלון וחתיכתו
במלון. בבעלות ניכרים אחוזים

 בורשטיין עופר
טוב מבית נערה


