
יש של הבראזילי מהסניף הוא הזה הסיפור
ראל.

 קונסול־ של והבלונדית הצעירה בתו שרי,
 לב (שימותבררי אלי בריו־רה־ז׳ניירו, ישראל
 הכללי המנהל עם באוגוסט 31ב־ מתחתנת ליוה),

בבראזיל. אמריקה בנק של
מיו מאוד בדירה הצעיר הזוג גר לחתונה ער
 בחוף־איפנ־ מיוחר מאוד בית בתוך הנמצאת חדת,

 עם דירה מיוחדת? מאוד רירה זה מה הידוע. מה
 בגודל בריכת־שחיה יש שבתוכה חדרים, עשרות
בחדר־השינה מהמיטה שקם ובן־אדם טיבעי,

מהצרות
 של היפהפיה את זוכרים שעדיין מי לכל

 ושבזמן כנדיקט, בתיה ,60־50ה־ שנות
 שהגיעו מהשמועות מודאגים מאוד היו האחרון

האחרונה: ההודעה הנה אליה, בקשל מניו־יורק
 במישפחת גדולות צרות שהיו נכון אומנם,

 סוחר־הבשר בתיה, של בעלה בנדיקט־בן־צבי.
 לא שאני עניינים באיזה הסתבך בן־צבי אלי

 שהוא לי אמרו שייכים,לבשר. הם כי בהם, מבינה
 שלו, לנקניקים הנכון הבשר את קנה לא פשוט
 הקוביות את זרקה לא בתיה הזמן באותו וממש

 שבהם במקומות־ההימור השולחן על הנכונות
תכופות. לעיתים מבקרת היא

השם, בעזרת אולי שאיכשהו, לי נודע עכשיו
 החיים את ממשיכים ושניהם מהצרות, יצאו הם

 קוביות זורקת והיא נכון, בשר קונה הוא כרגיל.
נכונות.

לבריאות. להם שיהיה
בן־צבי אלי ובעלה בנדיקט בתיה

בסדר כבר הבשר

 נעמן — הוא מהסרטים. כמו רומאן שהוא חשבו שכולם אחד רומאן הזאת בעיר היה שנים במשך
 במשך אווי. בשם ילדים, לשני ואם גרושה נאה. אשה היא — בישראל הטוטו מראשי שקולניק,

השני. את :אחד מלטפות כשעיניהם ערב־ערב, מבלים ונראו מקום. בכל ידיים אחזו הם שנים שש
 אחד, בהיר ביום מרדכי. בשם נעמן של מאוד קרוב חבר גם וביניהם חברים. מאוד הרבה להם היו
 הראשון ההלם אהרי מיד אותו. עוזבת שהיא לנעמן והודיעה בבוקר אווי קמה משנתיים, יותר לפגי
מרדכי. הטוב, לידידו עברה פשוט שאווי לו כשנודע שני. הלם גם נעמן קיבל

 כמה שלפני עד ומיסכן, ועצוב שבור נראה הוא רבים חודשים במשך יתמוטט. שהוא חשבו אנשים
 לשני: אחד ואמרו לרווחה נשמו החברים כל ביחד. הם ומאז מארצות־הברית, חדשה עולה הכיר הוא זמן

לגמרי:" אותה שכח שהוא מזל ״איזה
 לקח הוא השבוע. התחתנו ומרדכי אווי כי שנודע ברגע לגמרי. אותה שכה לא כנראה. נעמן, אבל

 עמדה כשאווי היו הם שם לארצות־הברית. לחופשה המריא איתה ויחד פדל. שלו, החדשה החברה את
לבלוע. מסוגל שבן־אדם למה גבול כנראה. יש. לחופה. מתחת

 שלא למי ומיד. ליהי לארץ הגיעה לאחרונה
 שלום של בתו מאיה, של אמא היא זאת זוכר,

חנוך.
 בעלה, עם בארצות־הברית, לאחרונה חיה ליהי

 שמועות אך אנדריי־ז׳אק. הצרפתי הדוקטור
 משבר על מספרות לים מעבר שהגיעו עקשניות

 ליהי של והביקור השניים של בנישואין קשה
מהבעל. הפרידה למעשה, הוא, בארץ

 פרידה, על השמועות את מכחישה ליהי
ביקור־מולדת. סתם שזהו ומודיעה

תבורי אלי
בדירה בריכה

 פותח הוא שיניים, משפשף שהוא לפני עוד שלו,
 הבריכה של החמים למים ומזנק הדלת את

שבדירה.
 לחיים אחד יום ארצה יחזור הזה הזוג איך

לדעת. קשה כאן, שלנו הפשוטים

בפעם
הע\ל<ע\<ת ממשלת ראש

 אנונימי, כמעט פרטי, בלש היה הוא בהתחלהצרפת אנגליה,
אתי. הצעירה אשתו עם ברמת־גן שגר

 הוא מאור ומהר מאתי, התגרש הוא כך אחר
 מאוד בלש שהפך מפני גם הארץ. בכל התפרסם
 היה לעסקים שלו שהשותף מפני גם מצליח,
 של כאיש־בטחון שהתפרסם רחמים, מרדכי
 מפני וגם באירופה, תוקף והרג כשירה אל־על

 היתה אז שכבר לניר, ניבה עם התחתן שהוא
ידועה. דמות

 בחתונה נישאו לניר וניבה פלבסקי מאיר
 בתל־אביב, התיאטרון מועדון במרתף מאוד יפה

 חשבו כוסית איתם להרים שבאו החברים ומאות
 נישואיה היו אלה שניהם. אצל סופי זה שהפעם
 שהיתה עין־החורש, קיבוץ בת ניבה. של השניים
אטינגר. עמום של לאחיו פעם נשואה

 פוליטיקאים התארחו ומאיר ניבה של בביתם
 לאה היו הקרובים ידידי־המישפחה ואמנים.
 הידידות היתה כך כדי עד למשל. רבין, ויצחק
 כאשר שלו, כיועצת ניבה את לקח שרבין קרובה
כשר־הביטחון. התמנה
 אחרי למאיר. ונחזור ניבה את נעזוב אבל
 הבת לזוג נולדה טובות שנות־נישואין שלוש

 4 בת הדס כשהיתה אבל הדם. שלהן, הבכורה
 ומאיר וניבה שלה, ההורים בין הצרות התחילו

התגרשו.
 40ה־ בשנות מאוד נאה גבר שהוא מאיר,

 ונשים נערות הרבה מאז הכיר שלו, המוקדמות
 עד זה כל פעם. בכל שבועות כמה איתן ובילה
 והחליט רימון. נטע בשם בקיבוצניקית שפגש

רוצה. שהוא מה בדיוק שזה
 מסיבת־ תיערך שבועיים בעוד השישי ביום
האור שבין בטוחה אני חבר. של בביתו החתונה

 השלישית בפעם כבר שבאים מי גם יהיו חים
ל להם. נמאס כבר ואולי מאיר, של לחתונה
מאיר. ידיעתו,

ופורטוגל
 של והגוף הפנים לי היו שאילו לגמרי לי ברור

 ומתמנה העולם את כובשת הייתי לוינסון, ירדן
ופורטוגל. צרפת ממשלת־אנגליה, כראש
 ההזדמנות את פיספסה הזאת היפה הילדה איך
 לא באמת אני בעולם, על־קוליים בומים לעשות
 בשם בחור עם בניו־יורק גרה היא כרגע מבינה.
דיור, כריסטיין להיות הרוצה קדם, ארנון

לוינסון ירדן
בבוטיקים חולצות

 בדירת־ במגורים מסתפקים שניהם בינתיים אבל
 רצה וירדן חולצות, מעצב ארנון קטנה. חדר־וחצי

 אותן. למכור הבוטיקים בין
חבל. אמריקה. נוסח הצלחות

רימון ונטע פלבסקי מאיר
לניר ניבה אחרי


