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סד// בתוך לד
 המאושרת. היולדת את השישי, ביום שהתפרסמה הצנועה, במודעה מזהים היו מכם מעטים

קיסרי. בניתוח גיא בנה את שילדה מזור, דליה  1 מס׳ כקריינית המדובר
 המופיעות ואיתי, תמי ראשונים. מנשואין ממי בשם בן לה יש דליה, של השני בנה הוא גיא

שלוש. יוםף עורר־הדין בעלה, של בנותיו שתי הן במודעה, כמברכות
 החמישי. בחודש שתיהן הפלות, שתי ללידה קדמו גיא. את שילדה לפני קשה תקופה עברה דליה

רב. זמן במשך הריונה את להכחיש ניסתה היא להריון, בשלישית כשנכנסה לכן,
 המרכזי החדר בני־הזוג. של המפוארת בווילה חודשיים במשך שנערכו שיפוצים, ללידה קדמו

 בעציצים. טבול וכולו וחדר־עבודה, סלון וגם כחדר־שינה, גם משמש בווילה
זה. בחדר הנולד הרך את לשכן דליה של בתוכניתה

ללידה. אותה שהכינה לביתה, ספרית האחרון ברגע דליה הזמינה מטופחת, לאשה כיאה

מוזיר
שלוש וייפח דליהוזכבוד

החמישי לחודש עד הכחשות
 ריים־ מנדי הופיעה שעבר השישי ביום
ברי טוב, בוקר תוכנית־הבוקר ככוכבת דיוויס

העצמאית. הטלוויזיה של טניה
בסיגנון פוני, של בתיספורת טוב נראתה היא

טעויותיו. מחיר את משלם אדם כל
 גולדמן יחזקאל היהלומן ידעו אילו לדעתי,

 עבור לשלם שייאלצו המחיר את טוטסי ואשתו
 איתן, בנם, בין לגירושין כשגרמו שעשו הטעות

 עושים היו לא הם ז״ל, היפהפיה מעוז ואלינרר
זה. את

 הן גולדמן למישפחת מדי נחות היה השידוד
 המיש־ בין מישפחתה. בגלל והן אלינור בגלל
שנים. של איבה שוררת פחות
 את גילתה גולדמן של כשאשתו התחיל זה

 אשת־החברה ובין בעלה בין שהיה ההדוק הקשר
 בנם בין הרומן יותר מאוחר וכשהחל מעוז. ניצה

 אלינור, ניצה, של הבכורה בתה ובין איתן הצעיר,
 מישפחת של שמוסריותה גולרמן מישפחת טענה
מעמדם. את הולמת אינה מעוז

 אז אלינור. עם -איתן התחתן זאת למרות
 הכספית תמיכתה את גולדמן מישפחת הפסיקה

 נקף לא חייו, שנות כל במשך אז, עד אשר בבנם,
לפרנסתו. אצבע

 של הכספיים משאביה לו הוחזרו כשהתגרש
 חסרי־ לחיים לאמריקה, הוטס הוא המישפחה.

כמים. נשפך כשהכסף דאגות,
 בתאונת־ נהרגה אלינור הנורא, האסון קרה אז

לאילת. בדרכה מחרידה, דרכים
 מוציא הוא באמריקה. חייו את המשיך איתן

 בישראל ממוצעת שמישפחה סכום בחודש כיום
תמימה. שנה במשך ממנה חיה

 לסוף־השבוע, אדומה פורשה מכונית לו יש
אן מכונית בלב דירת־פאר רגילים. לימים ו

 לשם דולר. אלף 500 של בסכום בלונג״איילנד
נערתו. עם להתגורר עבר הוא

 רצתה היפהפיה שאלינור הוא הגורל צחוק
 למישפחה, התאים לא יחוסה אך בבית, כל־כך
אחרת. נערה לכל אותו לתת מוכנה שהיתה

 הבכור, מבנם גם נחת רוו לא הגולדמנים
.5ה־ בת נכדתם אם מאיה, מאשתו שהתגרש

 בבגדי־פאר, במיסעדות־יוקרה נראה הוא מנהטן.
 בדרך הוריו עם נפגש הוא לחו״ל. לנסוע מרבה

 אותו. לפגוש כדי נוסעים הם לשם בצרפת, כלל
לארץ. הגיע לא גירושיו מאז

 נוצריה, בחורה פגש הוא חודשים שישה לפני
 בכל לאחרונה נראה הוא שאיתה ולא־יפה, שמנה
בית גולדמן מישפחת לו קנתה אלה בימים מקום.

 הוריקן מסופת ברחה היא לאחרונה. משם חזרה
במקום. שהשתוללה

 בעליה־לשעבר, כל עם כיום מיודדת היא
 מיסעדות ניהלה שאיתו הישראלי, בעלה ובכללם

בתל־אביב.
 לסיבוב־הופעות בפברואר לצאת עומדת היא

 בזמנו הופיעה שבה בהצגה כשחקנית באנגליה,
 את לי שוכחים לא אשה, כל אצל ״כמו בלונדון.

 לאן להגיע מצליחה הייתי לא אני אך עברי.
 הייתי שבו המפורסם הסקנדל אלמלא שהגעתי
 כמו לעולם, אותו לי ישכחו לא בנעוריי. מעורבת

היטלר.״ את שוכחים שלא
 מ־סו פחות שנמשך בראיון סיפרה זאת כל
דקות.

דיירים דיים מנדי
עברה!׳ את שוכחים לא ילאשה

 כתפיה על זרוק וסוודר חולצה חצאית, דיי, דוריס
אלגנטי. ברישול
 קורס אלה בימים עוברת שהיא סיפרה היא

היא לאיי־בהאמה. נסעה כר לשם לתיכנודגנים. !
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גולדמן איתן וחתנה דני אביה מעוז, אלינור
היא! לא רק - הזה בבית תזכה נערה כל

שלוש א. ויוסף דליה
שרים  הולדת על להודיע מאו
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