
ממלבל
 כסבא נתל כאייכי בוחרת הייתי לא בטח אני

םנא^־1 השנה. של
 לו נולד או נולדה אם זכר לא שהוא בכר די לא

 התגרשה ששרונה יורע לא גם הוא — גכר
למהדריו כשר הוא החרש הנכד לכן בשעתו.

 !;,אב אד■ את״
בבקשה!״

 לא שינוי, לשם הפעם, המרחלת. ״מדברת
 מירי של דוד בתור איתר, רק אלא עליה נדבר

 הזאת?׳׳ במישפחה קורה באמת מה הרצוג!
 של היא שהגופה היריעה, את קיבלה ״אחותי

 במצב מתבטא זה גרוע. מצבה איומה. בצורה מירי,
 נמצאת.״ היא שבו הנפשי

 אחותר?״ מישפחת היא מישפחה ״איזו
 ממוצא הוא אברהם, מירי, של ״אבא
 כמכונאי שעובד טיפש, לא בחור יוגוסלבי,
 היא האמת וכותבת. בבית יושבת האמא ברחובות.
 בארבע לשלוט יכלו לא הם פרא. גדלו שהילדות

 לא אני במידבר. לטייל הלכו כולן שלהם. הבנות
 רע." דבר שום בזה רואה

 עכשיו?״ שם קורה ״מה
 לא שאחותי מקווה ואני משהו, לד אגלה ״אני

 את הטיסו שעבר בשבוע רביעי ביום עליי. תכעס
 את קיבלה היא לגרמניה. הצעירה, הבת דגנית,

 תתעקש שהיא סכנה היתה איומה. בצורה זה
 אליה התלוותה למידבר. מירי אחרי דווקא ותסע

 שהיא האחיות מבין היחידה סופר, אורית
 למכרים טסו הן דתי. בחור הוא בעלה נשואה.

 רוויטל. המבוגרת, לאחות שיש משותפים,
כשתהיה. בלווייה, תשתתפנה לא הן

 אושי השבהג יצאה זאת דרמאתית בהודעה
.22ה־ יום־הולדתה את שחגגה בוכפלנר,
 נבחרה אושי יפסידו. רק הגרמנים לי, האמינו

 של האירוטית לאשה הגרמנים על־ידי בשעתו
 מלר היה בה שבחר אחד עוד השנה.

 רוקד הישראלי המיליונר מועדוני־הלילה,
עדן. (שימעון)

 זבנית בלונדית, ,15 בת היתה אושי
 הגרמני הפלייבוי של הצלם כאשר בקונדיטוריה,

אותה. גילה
 הפסיקו לא האחרונות השנים שבע במשר

 המסלול, כל את עברה והיא אותה, לגלות
לכוכבנית־פורנו. עד מדוגמנית־עירום

 מהכל. לה שנשבר הודיעה היא הולדתה ביום
 ומלילות־האהבים בריכות־השחיה ליד מהמסיבות

 אל כמו לא בהמה, אל כמו אליי ״התייחסו יחד. גם
טוענת. היא בן־אדם,״

 אחד דובון אחת, מיזוודה לקחה היא לכן
 שהיא הקטנה, האדומה ומכונית־הפיאט

 חדר של לדירה ונמלטה מעדן, מתנת־פרידה
חדשים. בחיים להתחיל כדי אחד,

 עשרה של במישפחה שגדלה אושי, עבור
 ישנה שבה מרובע, מטר 60 של בדירה ילדים,
 הם חדשים חיים אחיות, חמש עם אחת במיטה
 בשבוע פעמים שלוש מקופחים. בילדים עיסוק

 עימם עורכת כאלה, קבוצות־ילדים אוספת היא
 ומספרת הולדתה, עיר מינכן, ביערות טיולים

סיפורים. להם
 ״לעמוד שלה. הקאריירה על ויתרה שהיא לא

 משהו זה המסרטה, מול למיקלחת, מתחת עירומה
 באמת אבל זה. את מבקש התפקיד אם טיבעי,
גברים.' לספק כדי רק להתפשט גמרתי

 הטלוויזה עבור משחקת היא אלה בימים
 במדים בבית־חולים, אחות של בתפקיד הגרמנית
 כך גם כנראה, מצליחה, היא הצוואר. עד הרכוסים
 היא שבהם החולים, של הדופק את להעלות
מטפלת.

בוכפלנר אושי
גברים׳ לספק כדי רק להתפשט ,גמרתי

 התחתח- פרי שאילסי בידיעה האמת ״מה
 הגיעד שהידיעה זה יודעים שאנחנו מה ״כל

מאמסטרראם.״
בעיתון שהופיעה היריעה מירה ^׳׳באיזי

 קבוצת־הכדורסל יורע. לא אני בזה האמת ״מה
 שבועיים לפני שלה האימונים את התחילה שלנו

 עם יחד להגיע עומד שאולסי זה שידענו מה כל
 בהשגת עיכובים לו שיש והודיע טילפן הוא בנו.

 הוא ידענו שלא מה הילד• להבאת האישורים
אשה.״ גם לזה צרף שהוא

 לזה?״ כקשר לעשות עומדים אתם ״ומה
 הפתעות לנו יש שתמיד התרגלנו אולסי ״עם

 שנים' שבע במשך גדול בכישרון זה את עשה הוא
 מתחתן.' לא מתחתן, בן־עמי, תמי עם כשהיה

 הקבוצה ממארגני אחד אותו פגש שבוע לפני רק
 הילד.״ עם רק היה הוא אז באמסטרראם,

פרי ואולסי בן־עמי תמידרינג. דרינג
להתחתן רצה תמיד

 בבקשה!״ בן־עמי תמי ״את
״מדברת.״

 ?״,אולם של החתונה על ״שמעת
 כמוך." בדיוק ״קראתי

לך?״ עושה זה ״מה
 קשר שום לי שאין לד סיפרתי שעבר ״בשבוע

 נגמר.״ ושהכל חודשים, ארבעה מזה אולסי עם
 שנות שבע אחרי וזה לחתונה, מזה אבל ״כן,
ביניכם?" ואהבה חברות

התחתן!" הוא אז לתחתן. רצה תמיד ״אולסי

מאמא חבירות
 כבאלט כיום הידוע הקלאסי, הבאלט
 זוג על־ידי שנה 16 לפני נוסד הישראלי,
 והילל ימפולסקי ברטה לדבר, משוגעים
ואשה. בעל גם שהם מקו״מן,
 אימצו הם ילדים. היו לא והילל ברטה לזוג

 למרות כבן, להם שהיה מבית־שמש. צעיר נער
 שנים במשך רשמי. באופן אותו אימצו לא שאולי

 הלהקה מנהל יורשם, להיות אותו אימנו הם
שמו. דרור ארז ראשי. ורקדן

 הוא ובחו״ל, בארץ נלהבות בביקורות זכה ארז
 ישראל. של ביותר הטובים הרקדנים כאחד נחשב
 הטוב כרקדן דויד, בכינור זכה אף שעברה בשנה
.83 לשנת ביותר

אף בישראל. הרקדנים בקהילת חידה היה ארז

דרור ארז
הריב למרות חבילות,

 אף בחורה. או בחור עם יוצא נראה לא הוא פעם
 ברטה עם היה תמיד במסיבות. נראה לא פעם

והילל.
 בארצות־הברית, הלהקה של האחרון בסיור

 הראשונה בפעם ארז סירב חודשים, כמה לפני
 בתפקיד לרקוד ממנו ביקשו הם וברטה. להילל

לא! אמר: והוא מסויים,
 ההנהלה, להוראות שמסרב שמי לו אמרו הם
הלהקה. את לעזוב חייב

 באמצע הלהקה את ועזב קם ״בסדר״, אמר הוא
הסיור.
 בהופעות. לחזור,והמשיכו ממנו ביקשו לא הם

 תיאטרון־הבאלט של לבית־הספר פנה הוא
 וכמועמד כתלמיד שם והתקבל האמריקני

במלצרות. עובד הוא בינתיים ללהקה.
 יהודיה אמא כל כמו שברטה, סוד לי גונב

הריב. למרות חבילות. לו שולחת טובה,
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