
ה ש א ד ם עו אדו ב
 בית־המישפט שאולם בטלוויזיה ראיתם כבר
 חודה של מעצרה בהארכת הדיון בעת נראה.
 ההם. הטובים ביניים אולם־הבורסה כמו יעדי.

 מהשעות הדלתות על צבאו סקרנים עשרות
 יערי. חווה את לראות כרי ונדחפו הקטנות
 המיסתורית הדמות את סוף־סוף. לראות. וכמובן

באדום". .,האשה שנקראה
 •קרה. שמשהו וחיכו ישבו כבר כשכולם

 בצעדים פסעה ולאולם צדדית דלת נפתחה
 לבושה כלומר לנמרי. ארומה גברת איטיים
אדום. במעיל

 אליה הופנו העיניים וכל באולם. הס הושלך
 אנשים ראש. ועד רגל מכף אותה ובדקו

 היחיד' המוזר הדבר ביניהם. להתלחש התחילו
 טרחה לא אף שם. שהיתה שערת־הצלמים. היה

 שלא מה •דעו הצלמים המצלמות. את להרים
 שנכנסה באדום שהגברת הרחב: הקהל •דע

אורגשמייז. איה אלא היתה לא לאולם

האח בחודשים יחסי שקט בארץ שהיה זה
 או חוסיין עם השיחות בגלל לא זה רונים,

 שדני מפני הכל זה מצריים. עם הקר השלום
ני תי זמן. כמה בארץ היה לא יי

הבחור הוא ששכח, למי להזכיר כדי זיתוני,

אדרנשטיין איה
נצחון של חיוך

 החליטו חזה ביום שדווקא מעריב. כתבת
קל. בחיוך הקהל' את וסקרה באדום להתלבש

 לארוחת־ערב נפל וישר אומרים) כולם (ככה
 לחבריה בן־עמי תמי שהגישה חגיגית
הפרטי. לשולחנה מסביב

 כדי היתה הזאת ארוחת־הערב שכל לי לחשו
 של בנו תירוש, מיקי את ביתה אל להביא

 עין עליו שמה בן־עמי שתמי תירוש, דאן
 הגיע לא הצעיר תירוש אבל מזמן. כבר גדולה

 עם זיתוני הגיע זאת ולעומת משום־מה,
 זוכרת לא שאני מפורסמת. נורא־נורא בחורה

שמה. את
 לבין מארוקאיים) חריימה(דגים של ביס בין

 תמי בין המבטים התחילו קוסקוס, של טעימה
 טילים של סוללות כמו באוויר לעוף דני ובין

סובייטיים.
 דני וגם הביתה, כולם הלכו הארוחה אחרי

 מעל המבטים אבל שלו. והמפורסמת זיתוני
 אחד לטלפן זמן להם לקח נשכחו. לא הקוסקוס

 וכבר רישמי, הכל עכשיו וסוף־סוף לשני,
 ומה סוער. ברומאן שהם עליהם להגיד אפשר

סוער? לא מה אלה? שני אצל סוער לא

ט טר בו ב נו לחוביץ מיריהי
מאושרת כל־כך לא אמא

הבן ,להרביץ גלי נפרד חודשים כמה לפני
 הלשונות מירי. היפה מאשתו יונה, של

מהגירו ששמחה שהיחידה לספר ידעו הרעות
יונה. אמא היתה שין

 גבר מירי לעצמה מצאה הגירושין אחרי
 שטוב אנשים חיים איך לראות והתחילה חדש,
לטיול אותה ולקח אותה פינק החבר להם.

 למירי כי כזה, דבר לעשות יכול לא שהוא גלי
אחר. מישהו כבר יש

 נכון אבל העניינים, הסתדרו איך יודעת לא
 מאוד״ ונראים ביחד, שוב הם וגלי מירי להיום
 היא מאושרת נראית שלא מי מאושרים. מאוד
 לא זה לצעירים הפעם אולי אבל לחוביץ, יונה

מהנסיון. למדו כבר הם איכפת. כל־כך

תוני דני עם בן־עמי תמי ץ זי
בא לא תירוש מיקי (
 שרונה על חיבוק) למטרות ידיים(לא שהרים ן
 שלה. הכלב של כאבא ן בסיפרה אותו תיעדה היא כך ואחר מרש, /
בחו״ל ממסע־עסקים זיתונייחזר אז טוב, /

בנשמה. טוב לה ועשה בחו״ל
מי־יודע־ מאושר נראה לא זאת, לעומת גלי,

 סיפר הקרובים לחבריו טרי. גרוש מהיותו מה
 כשהציעו בתו. אם מירי, את אוהב עדיין שהוא

אמר אליו, שתחזור ליבה אל ולדבר לנסות לו

שלו והאתגר אחד כל
 בידיעות התפרסמה האחרון השישי ביום

 אשת־העסקים אודות גדולה כתבה אחרונות
 אדמונד הברון של נציגתו ברוכין, שרה

 זוגות 500 על קראתי בארץ. דדדרוטשילד
המותאמות השמלות ועל ברוכין, של הגרביים

אתגר לאה
מחק השחור הטוש

ברוכין שרה
הברון עם הרומאן כל את

 המטופח, הגן על וקראתי ולנעליים, לארנקים
ירקות. ושאר גן־עדן ציפורי ובו

כשגמר אותי, להטריד המשיך אחד דבר רק
 נעשתה ברוכין שרה איך הכתבה: את לקרוא תי

בארץ־הקודש? רוטשילד של נציגתו
 אותי אבל בכתבה, הסבר איזה היה אומנם

שיכנע. לא הוא אישי באופן
 שלי מכונות־ההאזנה על־יד התיישבתי אז

לעבור. והתחלתי
 שני הבנתי שעתיים של קשה עבודה אחרי

 ברוכין ששרה הבנתי מאוד־חשובים: דברים
 והבנתי אתגר, לאה את סידרה שהיא חושבת
 כל- להיות שתפסיק אתגר ללאה להגיד שצריך

שלה. המרואיינים עם בסדר כך
 חגיגית, ארוחת־ערב נערכה השני ביום

 במלון קיסינג׳ר, הנרי הד״ר של בואו לרגל
 רבים, אנשים היו בארוחת־הערב בתל־אביב. דן

 אחד ליד עגולים. שולחנות ליד ישבו והם
 גדעון וגם ברוכין שרה ישבה השולחנות

 עם שקד, חיים והפרופסור מכנס ריכלין
 בן־עמי רותי, והיפה הצעירה רעייתו

אנשים. כמה ועוד צוקרמן
 דיברו קיסינג׳ר הד״ר על לדבר שגמרו אחרי

כש מסוייס, בשלב ואז, החיים. על גם קצת
 מדבר לא עוד אחד שאף ברוכין שרה ראתה
 את סידרה היא איך לכולם סיפרה היא עליה,

 הסכימה ברוכין אתגר. לאה העיתונאית
 שהיא בכך הראיון את היתנתה אבל להתראיין,

 לה. ייראה שלא מה מהכתבה למחוק תוכל
הסכימה. אתגר

 ברוכין ישבה מוכנה, היתה כשהכתבה
 מספרת שבו הקטע כל את שחור בטוש ומחקה

 הברון עם לברוכין שהיה הרומאן על אתגר לאה
 אמרה לנו,״ היה רומאן סתם ״לא רוטשילד.

 לה נתתי לא אבל רומאן. רומאן ״אלא ברוכין.
זה." את לכתוב
רוט של הנציגה ברוכין, גברת שתדע אז
 הזאת בארץ יש שעיתונאים בישראל, שילד
 קיים, וגם הבטיח הגון, היה מהם אחד ואם הרבה,

בפרהסיה. עליו ולצחוק אותו לסדר צריך לא אז
 דבר שום הבטיחו שלא כמוני עיתונאים יש
 ברוכין שהגברת לכתוב יכולים הם ולכן לאיש,
 רומאן, אחרי המכובד תפקידה את קיבלה
הראשונה. לא היא היו. כבר דברים וכאלה


