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 בתל־ מיגדלי־דויד שדיירי זה מצחיק הכי
 מאוד־מאוד היקרות דירותיהם את קנו אביב
 דיסקרטיים, אנשים בין לגור רצו שהם מפני
 חשב מהם אחד כל הרחב. בקהל להתערב ולא

 חייו את לנהל יוכל והוא מיבצרו, תהיה שדירתו
אותם. תשזוף זר שעין מבלי בשקט,
 במיגדלי־ דירות־הפאר שבין הקירות אבל

 אי־ אחרת נייר־צלופן, כמו כניראה דקים דויד
 בכל קורה מה יודע הבניין כל איך להבין אפשר
 גם הם יודעים, שהם רק ולא הזמן. כל דירה,

שטות. מכל ומתרגשים מדברים
 לכמה הנעורים את שהחזיר האחרון הסיפור

 הדייר על הוא לא־צעירים, דיירים וכמה
 שהכניס ,80ה־ בן רוזוב (סברינה)גרשון
 לשם העונה ואלגנטית, קטנה בת־זוג לדירתו
 הבניין כל את שהורג מה ).47(ארד אפרת

 רוזוב. חיים של ילדיו בגיל היא שאפרת הוא
 דויד, מיגדלי של הדיירים רק דיל. ביג באמת

כזה. מסיפור להתרגש יכולים מזמן, שנולדו

ל טיי ק קו
ל צי מ

ת שו פ נ
 של גרושתו הלן, הגיעה שבועיים לפני
 מיקי האמרגן של למישרדו שרעבי, בועז
פלד.

 ארגוב, זוהר הזמר על למיקי סיפרה הלן
 פלד מיקי כמו איש רק דעתה שלפי לו ואמרה

 פלד מיקי מאבדון. הזמר את להציל יוכל
 בפגישה וכבר ארגוב, זוהר עם להיפגש הסכים

 של גדולה הכי שהבעיה הסתבר הראשונה
הסמים. היא ארגוב

 יודעים פלד כמו ומנוסים נבונים אנשים
 אותם לצרוך שלא צורך־סמים של שהבטחה

השום. כקליפת שווה עוד
 רק אבל בעניינו, לטפל לארגוב הציע פלד
לו. אומר שפלד מה כל יעשה שהוא בתנאי

צהיב־יוד1הס בגלל
 איך או סוב־יודיצה איזה בגלל אחת, מילה אף עכשיו לכתוב אסור יערי חווה שעל לי אמרו

לזה. שקוראים
ציפי. אחותה. על תשמעו אז יערי, חווה על לכתוב אסור אם

 חווה. לטובת לעשות יכולה היא מה תשבה מאוד. הבכירה אחותה את אוהבת שכידוע ציפי,
 לבקר יכולה. לא -י- מהמישפט זכאית תצא שהיא לדאוג יכולה. לא — ממעצר אותה לשחרר

 חווה על אסורים אשה לשמח שיכולים הדברים רוב כמעט בעצם, יכולה. לא — יום כל אותה
עכשיו.
 בדעתה עלה שפיתאום עד לחשוב. המשיכה והיא משהו, לעשות רצתה זאת בכל ציפי אבל
ביודהמישפט. בישיבות במיטבה להיראות לחווה לאפשר המבריק הרעיון
 המשותף מהבוטיק יפה איטלקי בגד איזה לאחותה לשלוח ציפי דואגת ישיבה, כל לפני מאז.
 היא כי טוב מדגישה חווה חווה. למען משהו לעשות יכולה שהיא טוב מדגישה ציפי עכשיו שלהן.
טוב. משהו למצוא אפשר גדול הכי ברע גם חוק, מתאמצים שאם ידעתי תמיד אני יפה. נראית

רוזוב גרשון
מהמיגדל

רה  בחז
לאמא

 רצה שהוא היתה נשר אבי של הבעיה
 כישרון, קצת לו היה בסערה. העולם את לכבוש

 מיגדל־שלום של בגודל אמביציה לו היתה
ט האמפייר של כגודל וחוצפה  בילדינג. סטיי

סבלנות. זה בכלל לו היה שלא מה
 סרטים, לעשות ומהר. הכל, להשיג רצה הוא

 יפות נשים עם לחיות כסף, המון להרוויח
 תורכי הורג היה שאילו להיות יכול ומוכשרות.

 בצמרת אי־שם להישאר מצליח היה ונח,
 להרוג רצה לא נשר אבי אבל הישראלית.

 אחד סרט עשה הוא לנוח. רצה ולא תורכים
 שהפסידו כמה עוד אחריו ומייד כסף, שהרוויח

נישמתם. את
 חסר־סבלנות. היה הוא הפרטים בחייו גם
 הראל, שרון עם גדול רומאן לו היה אומנם

או. לעבודה מהבית יוצאת הימה כששרון אבל

יערי וחווה קביליו ציפי
מהבוטיק חליפות

צה״ל חיילות כל כמעט
 עם חדש רומאן יש טופז שלדודו שמעתי

 דרינג־ לו עשיתי מייד חווה. בשם חתיכה
 שהוא אחרי לו להגיד מה חשבתי וכבר דרינג,

 קול ענה בטלפון אבל פיתאום?״ ״מה לי יגיד
נשי.

 דודו?״ עם לדבר ״אפשר
 עכשיו!״ איננו הוא ״לא,
 מדברת?״ ״מי

״חווה!״
 שלו.״ החדשה החברה שאת מבינה ״אני
ידידים!״ סתם אנחנו פיתאום? ״מה

נשר אבי
ומהנושים מהנשים

ארגוב זוהר
׳׳ מזה וקצת מזה קצת

 היו כבר הפגישה אחרי יומיים הסכים. ארגוב
 של לביתו בדרך במכונית ופלד, ארגוב שניהם,

 של היחידי שהסיכוי הבין פלד הבאבא־ברוך.
 במישהו להאמין הוא מהצרות לצאת ארגוב
 דברים בשביל טוב יותר ומי מוחלט, באופן
למיניהם? הכאבות אחד מאשר כאלה

 הבאבא־ברוך, אצל לשיחה התקבלו שניהם
 בקבוק בקבוקים. שני שלו מהמיזווה שהוציא

 ערק. של אחד ובקבוק רגילים מים של אחד
 הבאבא־ברוך הורה שלו מאוד הסמכותי בקול
 צורך מרגיש שהוא פעם שבכל ארגוב, לזוהר
 וקצת מהמים קצת לתוכה וימזוג כוס יקח בסם,

 מאוד ארגוב הזה. הקוקטייל את וישתה מהערק
התרשם.

 להאמין אתחיל אני גם יצליח, העניין אם
 שארגוב סימן יצליח, לא זה אם בבאבא־ברוך.

 לכמות בקשר ברורות די הוראות קיבל לא
בכוס. והערק המים
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 ככה, מפסיד. שהוא אבי הרגיש מייד לסידורים,
 שלוש עם רומאן לו היה פיתאום לב, לשים בלי

להספיק. העיקר ביחד. נשים
 מוקדמת, הודעה שום בלי פיתאום, ואז

 וגם דירתו דלתות על להידפק הנושים התחילו
 ועשו יחידות לא שהן לפתע גילו בחייו הנשים

גדולות. וצרות ובכיות סקנדלים לו
 והמריא קשה, בארץ שהמצב ראה נשר אבי

 הנושים את בארץ משאיר כשהוא לניו־יורק
 הוריו בדירת עכשיו יושב הוא שם והנשים.

 לו ומכבסת לו מבשלת האמא תסריטים. וכותב
 מי אחרת אחת, רק יש שאמא מזל לו. ודואגת

קורה! היה מה יודע

טופז דודו
לחיל מחיל

 אז לי, תצא לא אינפורמציה שממנה ראיתי
 לאסוף הנבחרים משפיוני אחד את שלחתי

 נשואה היתה חווה ובכן, הבחורה. על חומר
 יש ואפילו בחיל־האוויר, מאוד חשוב למישהו

 חגג כבר בהם שהגדול ילדים, שני ממנו לה
 האיש את עזבה שנים שלוש לפני בר־מיצווה.

 עברה היא מחיל־הים. לטובתיאיש מחיל־האוויר
 שהוא מלמד, יהודה הדוקטור עם לגור

 היה וגם בצה״ל, מובחרת יחידה של הרופא
 שבין מהיפות כמה ועוד אילנית של החבר

ישראל. גערות
 בעין־ יפה בבית ביחד גרו מלמד ויהודה חווה

 של בבית פיתאום אותה מגלה הייתי ולולא הוד,
 את עזבה שהיא יודעת אף הייתי לא טופז, דודו

הווי־ובידור. צוות לטובת חיל־הים


