
שולמן ויהושפט ניצה

נחמד לד
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טנדרי אנבל ״את
״מדברת.״
 הזמר עם שלך הממושך שהרומאן ״שמעתי

סופית." נגמר מסורי איתן
 לי קשה כאשד, אבל ידידים, נשארנו ״נכת,
שלמעשה מפונק. ילד הוא איתו. להיות להמשיך

אנבל
הילדה: את רק

 ורוצה בלילות מתרוצץ הוא בית. להקים חולם לא
ויפה." מסודר בית ורוצה עייפה, אד בזה. להמשיך
הגירושין?״ עם ״ומה
 שנתיים עברו שנה, עברה דבר. שום ״אין
ח." לא דבר ושום שנים, לחמש הגענו ושלוש,
כספים?" הבעיה? ״מה
 רק ממנו. דבר שום רוצה לא אני פיתאום: ״מה

 חוצפה שזאת חושבת לא את הילדה. את
 רוצים טמיר אלי עודך־הדין ובעלי. שאילנית

 על לוותר מוכנים לא הם עתה ולעת משלהם, ילד
הילדה?" בחיים, ביותר לי היקר הדבר

 את חייבות ישראל של מהיפות מאוד הרבה
 שול־ יהושפט הד״ר הפלאסטי למנתח יופיין

 — בלב חמה פינה יש מהן מאוד להרבה ולכן מן,
הזה. לאיש — באף או

גרוש, שהיה שולמן, הד״ר פגש שנתיים לפני
 היתה ניצה לרר. ניצה בשם ויפה צעירה אשה ־

 ופעם מישראלי אחת פעם פעמיים, כבר גרושה
 הד״ר את כשפגשה אמריקאי. מבחור שניה

 מגורים על למענו לוותר החליטה היא שולמן
תכשיטים. של עסק ניהול ועל בארצות־הברית

 והוא 42 בת היא — בני־הזוג שני בין האהבה
 חופה העמידו הם מאוד ומהר פרחה, — 52 בן

 .נולדה אפילו קצר זמן ותוך וישראל, משה כדת
 הגרושים שני שהנה חשבו וכולם קטנה, בת להם

והשלווה. השקט את סוף־סוף מצאו האלה
 את לזה זה להגיד מכריהם התחילו השבוע
 זה כל מזמן.״ ידענו ״אנחנו טוב־הלב: המישפט

 אלה. בימים להתגרש עומד שולמן שהזוג מפני
הצליח. לא שוב

ת11־ע1ח
פנינה

 מעזה אני איר בטענות אליי לבוא התחילו כבר
 הכוהנת על ארוך כה זמן במשך לכתוב שצא

 היא הלא מה, זוכרת לא אני ה... של הגדולה
רוזנבלום. פנינה

 שהיא זה לדעת? בעצם רוצים אתם מה אז
 חנות של השניה בקומה חודשים כמה כבר יושבת
 הגדולה, המאפרת את ומשחקת אינדיאני ראש

 לקבל הרוצות צעירות, נערות המוני ידעתם?
 אותן צובעת והיא פנינה, אל באות אינדיאני, ראש

 פה למרוח קרם איזה להן ומייעצת אותן ומקשטת
 הזאת האינפורמציה ותמורת שם, למרוח ואיזה

אינדיאנית. מכל ש״ח 20 גובה היא
 אחרי לשעמם מתחיל דבר כל פנינה את אבל

 הפרוייקט על חושבת כבר היא ולכן קצר, זמן
 מועדון־ מספרת, שהיא כמו שיהיה, שלה, הבא

 ואוהביה. מעריציה כל יבואו שאליו חברים,
 בסוף ואולי למועדון, מחפשתמקום היא עכשיו

 מספיק לא שהוא קיים, מועדון על תתפשר היא
 בינתיים שיש מה מרוחה. תאציל,עליו ופנינה ,1ז<
ומדהים, ומעניין מקורי ממש שם למועדון. שם זה

 במדינה להיות כשהתחיל שנים, הרבה לפני
ישר של הנשים התחילו תלושי־אוכל, בלי אוכל

 התחילו הן שמנו, שהן אחרי מייד להשמין. אל
 פרומו* בן הד״ר זה את ראה דיאטות. לעשות

 לנשים מיוחד בית לפתוח והחליט מאשקלון,
 רפואי פיקוח ותוך אליו, שתבואנה שמנות,

ממישקלן. יורידו דלות וארוחות
 מאוד והרבה שנים, במשך הבית התנהל ככה

 של קילוגרמים וכמה טוב כסף שם השאירו נשים
 הד״ר הרפואה, מצד ניהלו, הבית את שומן.

 כל פרומר. בטי אשתו, העסקים ומצד פרומר,
 במתן די שלא בית־ההרזיה בעלי שהחליטו עד זה

 לעזור שיכול במה להתעניין התחילו והם אוכל,
מהאוכל. המחשבות את להעביר רעבות לנשים
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סבירסקי ופרי פרומר בטי
מלפפון חצי

 צעירה, גברת הזמינו הם העיסוקים שאר בין
 ששמה הגברת, יוגה. שיעורי למחות שתיתן
 והיא ילדים, לשלושה ואם נשואה היתה חיה,
לדוקטור. ועיניים לנשים יוגה ועשתה באה

מאש והתגרש במומחית־ליוגה התאהב הד״ר
 את עזבו ביחד ושניהם מבעלה. התגרשה חיה תי•

 עבד שם הארץ, בצפון לגור ועברו בית־ההרזיות
כל לרזים. גם כללי, בבית־חולים כרופא הדוקטור

רוזנבלום ופנינה לוי יובל
מועדון

שנים. שבע לפני קרה זה
 אבל רופא, של דיפלומה בלי שנשארה בטי,

 המשיכה להרזיה, מקום של שם ועם בית עם
 שהיא כמה בעסקים. חיל ועשתה העסק, את לנהל
 השילטונות את ניצחה היא כך מטר) 1.53(קטנה
 לה יש אם לבדוק שבועות, כמה כל באים, שהיו

מרזים. דברים לעשות רשיון
 בשם גבר לבית־ההרזיות הגיע שנים כמה לפני

 להוריד הצליחה שבטי ואחרי סבירסקי, פרי
לו. להינשא הצליחה גם היא קילו 15 ממנו

 עובדים אחת, בווילה גרים שניהם עכשיו
וילה. עוד קנו מזמן ולא אחרת, בווילה

 עם ביחד בתשובה, חזר פרומר שהד״ר לי נודע
 ירושלים. בק״ק חיים ביחד ושניהם חיה, אשתו

 ולהאמין להמשיך פרומר לבטי מפריע אינו זה כל
ס, ^ א  להאמין משוגעת מי באלוהים. במקום ב־
 רק בכמויות אליה מגיע הטוב כשהכסף באלוהים,

גזר? ורבע מלפפון מחצי

בקאלאנוש פרוספריטי
 הלוי יעקב עורר־הדיז נשפט שנה לפני

 מאוד אהב המלומד הפרקליט שנות־מאסר. לשש
 זה את עשה והוא שלו, היו שלא מיגרשים למכור

 לשבת אותו ושלחו עליו שעלו עד רבה, בהצלחה
מהעסקות. קצת ולנוח

 לבית־ נשלח שהוא ידעו עורכי־הדין חבריו
 ביותר הנוח אייל, המישטרתי שבמחנה המאסר
בארץ.

לא? או נדהמתם פנינהיס! כאן: היה לא שעוד כמו
 היא מתי לדעת? רוצים אתם עוד מה ועכשיו,

 בטח היא לוי. יובל בחיר־ליבה, עם תתחתן
 בקשה יגיש שהוא אחרי זמן־מה איתו תתחתן ן

לעשות. התפנה לא הוא שבינתיים דבר — לגט

 לי מסר והערבה אילת באזור שלי השפיון
 נכנס הלוי נראה שבועיים לפני השישי שביום

 מצוייר כשהוא נלסון, רפי של לכפר־הנופש
 בגד־ים בכפר: ביותר החשובים האביזרים בשני

וגברת.
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