
 חלילה. חשופה, מופיעה שהיא לא ואינם.
הליגה. מאותה לא אלה אבל יש, תכשיטים
 הגושים עם הכבדות החתיכות שאת מסתבר

 להציג לה והניח כהשקעה, לרכוש יוסקה נהג
 לסיומם, הדברים כשהגיעו אך ברבים. אותם

 מגילה התכשיטים גם נפרדו התפרדה, והחבילה
 יישארו. כנראה, ושם, יוסקה, של לכספותיו וחזרו
 ושם־ושם כאן חתיכות־צמרת של הניסיונות מכל
 את להציג — (בגרמניה) איפה יודעים אתם

 הפכה ההשקעה פרי. ישאו לא ברבים, האוסף
 שבטוח מה סמוייה. להשקעה גלוייה מהשקעה

בביטוח! צורף שאין —

אהבה נתיבי
בנחה־צדק

 על אותם? אוכל הוא למה אז דגים. אוהב דייג
 לא גם צדק? יש בנווה־צדק המישקל: אותו

איילון. בנתיבי

שטרי) יוסי הצייר קמם(עם לינדסי
נשים 0 גברים, 14

 הגיע הפסטיבל, מנהל מוסינזון, אביטל
 של מקום־מגוריו לברצלונה, שבועיים לפני

 של ביתו לביתו. מייד כמובן, והוזמן, לינדסי,
 בעיר, ביותר היפה הכבר ריאל, בכיכר לינדסי

 בה נערכות ערב מדי ביופיה. משגעת דירה
 בלבד הזכרי המין כשמיטב פרועות, מסיבות
 בני־זוגו שני מתגוררים בדירה בה. מיוצגים

 בשם שחום־עור סקוטי לינדסי: של הנוכחיים
 ואיטלקי מטר, שני לגובה המתנשא סטיבן,

טבחות. שמיקצועו יפה־תואר גרי. בשם
 השחור, הסקוטי את לינדסי הביא לפסטיבל

 אין אצלו האיטלקי. את הביא כפיצוי, והפעם,
מקופחים.
 יתגלגל מסיבה לאיזה כמובן, ניחש, אביטל

 הזמרת את — תגבורת להביא וניסה בערב,
 אף המתגוררת דה־לוס־אנג׳לס, ויקטוריה

 ערב, באותו התפנתה לא זו אך בברצלונה. היא
כוחות־סיוע. ללא יצא ואביטל

 גברים 14 כצפוי, פרועה היתה המסיבה
 את גם לגרוף כולם של כשהאתגר בסר־הכל,

לריקודיהם. אביטל
 הצהיר שאביטל עד שלוש, פעמיים, פעם,

 לא אתם ממני, רדו ״בחייכם, בצעקה: כמעט
לסבי?״ שאני יודעים

אמיר נתי
הומוסלפריס  דרישת בעיקבות נסגר זה אר היפה, ביתם

במקום. עסק פתיחת להתיר שסירבה העיריה,
 את עזבה ניצה כליל. התמונה השתבשה לפתע

 מסתבר הגדולות. הבנות ואת בעלה את הבית,
 נתיבי איש עם רומן מנהלת החלה שבחשאי

 גרוש ומזוקן, יפה־תואר גבר אמיר, נתי איילון
 לאחרונה נסעה אף בחברתו ילדים. לשני ואב

קצרה. חופשה לבילוי לפריס,
 עומדות מהידירים, כמה טוענים כר הבנות,

 להשתחרר רצונה את ומבינים אמם, של לצידה
 הסתיימו, כבר החיפושים אן עצמה. את ולמצוא
נתיבי־איילון. נמצאו נווה־צדק ובמקום

 הזרקורים, אורות וללא חצוצרה, תרועות בלי
 לינדסי ובצינעה בשקט השישי ביום לכאן חזר

 בראש העומד והצייר, הכוריאוגרף הרקדן, קמם,
 את שהיוותה שמו, את הנושאת הלהקה

האחרון. ירושלים בפסטיבל מרכז־האירועים
 הגברים וכל אמיתי, בון־ויוואנט הוא לינדסי

 הביקור מטרפות. לחוויות־חיזור זוכים סביבו
 בלהקת שיערוך לסרנת־ריקוד, נועד שלו הנוכחי

ימים. 10 במשך בת־דור

 שוחט ניצה
נמאס

 אף הגדולים וילדיה בחו״ל, עתה נמצאת דפנה
 הסבתא אצל לביקור קיץ, בכל כרגיל נסעו, הם

שבפלורידה. במיאמי אנטה.
 לשנת־הלי־ להתכונן בקרוב חוזרים הילדים

 לפני כי חוזרת, דפנה וגם בתיכון, הבאה מודים
 המפוארת דירת־הגג את לפנות עליה החודש תום

 עוברת הסכם־הגירושין שעל־פי ל', בתוכנית
 בנווה־ דירה קיבלה ובמקומה יורם, של לידיו

אביבים.
 קלאב משריפת נרגע טרם יורם עוד? ומה

 מתבשל, משהו ודפנה? ואהב. תיכנן שאותו איי.
לכם. אספר כשיתחמם, קטנה. אש על בינתיים

 הפרידה ותהליך הנשואין הרומן, על בסיפור
 ודפנה האדריכל רסקין יורם של והגרושין

 הנה לפחות. פרקים 24 כבר נכתבו נוי־רסקין
.25 מס' פרק

 מזמן החליטו כבר שבני־הזוג יודעים כולכם
 כבר לו שיש גם מה לגירושין, הפרידה את להפוך

כשהו פעם, בכל אך אחרת, מגברת ילדים שני
 מוזר. עיכוב חל עניין, לסגור כדי ברבנות פיעו
 כתב־ את הכותב סופר־סתם, הגיע לא אוות פעם

 תיק־ לפתע, נמצא, לא אחרת ובפעם הגירושין,
 למרות גירושין. אין תיק וללא עצמו, הגירושין

מירי. האחרת, מהגברת הילדים שני  וינר ושושנה שרון
שידוך

 שבעולם. הטוב כל לבתה מאחלת אמא כל
וינר־שיך. שושנה אמא גם היא כזאת

 לחופשת־מולדת )20(שרון בתה כשהגיעה
 את הבאה בשנה תסיים היא שם מלונדון,

 לקחת שושנה דאגה שלה, לימודי־המישפטיס
שבעיר. האירועים לכול אותה

 במסיבה ולשושנה שיף לחיים נלוותה שרון
 רינה של ספר־הבישול צאת לרגל שנערכה

 בניה, שגי את למסיבה הביאה זו גם ולרו.
 שהוא ),30( גבי — מחו״ל במיוחד ״׳הגיעו
 בארצות־ הלומד ),28( ודורון בלונדון בנקאי
הצעירים. את להפגיש ראגו האמהות הברית.

 גם מה הזיווג, י בהצלחת בטוחים היו כולם
 שנערך המצרי לערב הצעירים את הזמין ששיף

במלון. למחרת
 לא ״אותי אמרה: קרה, מה שרון את כששאלתי

 בשבילי. ומתכננים רוצים שההורים מה מעניין
מענייו." לא גבי אותי

ומירי רסקין יורם
התיק את -


