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 וקצת נייקרק קמיל הדוגמן עם שנים שלוש שחיה רץ, קלרה הבלונדית הדוגמנית את זוכרים

 ברחה וקלרה לעניינים נכנסה דודה איזו ושם אחריו, נסעה והיא לבלגיה נסע הוא החתונה לפני קצת
 איזו מצא קמיל ובינתיים איתה, להתחתן שהבטיח איטלקי דוגמן איזה פגשה וכאן ארצה, וחזרה

נגמר? הארוך שהרומאן חשבו וכולם הסתבך, מאוד העסק וכל בלגית, חתיכה
 תרמו הם שבוע כל בקשר. נשארו הם הלא־רומאנים, או הרומאנים כל למרות הזה, הזמן כל במשך

 נועדו כנראה, שהם, הבינו הם דיבורים ומרוב להיפך, או בלגיה־ישראל בקו שיחת־חוץ של אחת שעה
 הדברים וכל והדר פאר ברוב קלרה את ישא הוא חודשיים ובעוד אלינו, חוזר קמיל לזו. וזה לזה זו 1

חתונות. על שאומרים האחרים ־

בעבודה רון קלרה
הסתבך העסק שכל אחרי

נייקרק קמיל של בזרועותיו רון קלרה
 באמצע רק הן הנאווה גבירתי על החזרותוחופה רומאן זאת בכל

להשיג. קשה כבר שכרטיסים לי ונודע הדרך,
 מת וממש כרטיסים, להשיג שמתקשה מי

 יתפוס שלא למה היפים, השירים את שוב לשמוע
 בן־ לרחוב אוטובוס יקח מעבודה, פנוי בוקר ]לו

 יילך בתל־אביב,יואחר־כך גורדון פינת !יהודה
.14 מס׳ בית רופין, לרחוב עד ברגל דקות שתי

 כמה בוקר מדי עומדים כבר הבית, מול שם,
ומקשיבים מוסיקליים, מחזות אוהבי וכמה

הגפרור
שהצית
להבות  בן ברגר וילי לעולמו הלך שעבר בשבוע

 בארץ־ישראל. מפורסם הכי השוער שהיה ,78ה־
 לי סיפרו אבל הזאת, התקופה את זוכרת לא אני

 הרבה למיגרש־הכדורגל מגיע היה שברגר
זמן כמה בכל כי שוטרים, על־ידי מובל פעמים

 לבושי־ חרדים של קטנות שקבוצות לפני
 לפניה עמדו הם תמונתה, את שרפו שחורים
 פזית לשרוף. הולכים שהם במה היטב והביטו

 סקסית בתנוחה שכרעה והחטובה, ־הדקיקה בהן
 של ביגדי־הים את כשפירסמה קרן־רחוב, בכל

בארץ. היסטוריה עשתה אוברזון, גידעון
 חברת בגללה. כל, בפי נישא אוברזון של שמו
 צבע להכנת שניה מישמרת הכניסה טמבור

 והנפט פיתאומית, דרישה לו שהיתה שחור,
מים. כמו עליה נשפכו והגפרורים

 לא העצום הפירסום של הזה הסיפור כל אבל
 ),19(בהן סזית החיילת על רושם שום עושה

 היא שבועות שלושה לפני הגיזעית. התימניה
כדי ישראליות, דוגמניות 11 עוד עם ביחד נסעה

פזית ותמונת יעקובי עופר
19 בגיל זאת עשתה אמא גם

 היופי ואת הישראלית האופנה את בעולם להציג
 אבל הציתה, היא בחו״ל שגם לי סיפרו הישראלי.

 לבבות כמה דווקא אלא מודעות־פירסומת לא
אירופיים.
 שיחות־ ניהלה היא בחו״ל שהותה במשך

 שלוש מזה שלה הפרטי החבר עם ארוכות טלפון
 מטרים) 2ו־ שנים, 20( יעקובי עופר שנים,
 קריית־ יליד הוא בהפועל־חולון. כדורסלן שהוא

 ועופר פזית מרוקאית. ואמו רומני אביו שמונה,
 לא הם ומאז שנים שלוש מזה זה את זה מכירים
 מהם אחד כל של הנסיעות מלבד נפרדים,

בענייני־מיקצועות.
 וזכתה ונהנתה בחו״ל, יפה בילתה פזית

 וההתרגשות ההפתעה את אבל רבות, במחמאות
 את שניצל עופר, דווקא לה גרם הגדולה

 לקבוע לרבנות, ללכת כדי מהארץ היעדרותה
לשימחה. גן־אורנים את ולהזמין לחתונה תור

 והגבוהים היפים שני יעמדו באוגוסט 28ב־
 יענדו יתנשקו, כוס, ישברו לחופה, מתחת האלה

רשמי. באופן ביחד לחיות ויתחילו טבעות
 החתונה, על אותה לברך כדי לפזית טילפנתי

 ,19 בת יפה בחורה בעצם למה אותה לשאול וכדי
 מהר. כל־כך זה את עושה שלה, הקריירה בשיא

 פזית, לי אמרה ,״19 בת התחתנה שלי אמא ״גם
 טוב הכי הדבר הוא עופר הצליח. זה שלי ״ולאמא

לחכות?״ לי למה אז מהחיים. לקבל יכולה שאני

 ליד ראה הוא אותו, לנחם שצריך מישהו שם יש
 הדלת. את לפרוץ המנסים וצעירה, צעיר הדלת
 ולמה, האנשים שם עושים מה בירר הנדהם השכן

 לאה, של בתה היא הצעירה שהגברת והסתבר
 עד שנים כמה איתה חי שברגר אשה אשתו,

 באה לאה של בתה שנים. שלוש לפני שנפטרה
 אחד ויום אמה, מות אחרי שנים שלוש לדירה
 שלה אמא אם לבדוק כדי ברגר, של מותו אחרי

פריט. איזה בדירה במיקרה השאירה
 הסתבר ואז המישטרה, את הזעיקו השכנים

שוטר. הוא הבת של שבעלה
 נקשר תמיד ששמו איש לעולמו הלך הנה

 הסקנ־ ,הסתלק שהוא פי על ואף לסקנדאלים,
נמשכים. דאלים

בהפוגה ובתו אריק'לביא ברגר וילי
הדלת ליד סקנדאל

 באחד לנוח קצת ויושב החוק עם מסתבך היה
בארץ. מבתי־הסוהר

 מותו, אחרי אחד יום שעבר, בשבוע והנה,
 ברגר לדירת בלילה 10ב־ השכנים אחד כשעלה

אם לראות כדי בתל־אביב, 14 בר־כוכבא ברחוב

פסנתר בליווי עמוק, קול

 אריק עושה שם שלוש, מקומה הבוקעת לשירה
שלו. החזרות את לביא

 הפיחו הפסנתר, בלוויי אריק, של העמוק קולו
 למרות מאוד, נהנה והקהל בשכונה, חדשים חיים

שם. איננה שריטה זה


