
שד נישואין
ימים שלושה

 לבד. היא היום חברות. של שנה חצי
באמ או בים חדשים בחורים מכירה

חברות. צעות
 בלי לבד, לחיות זה בשבילי ״פנויה

 במישהו תלות שום בלי מחוייבות. שום
אומרת. היא אחר,"

 הטמון הכוח את רובין הריח כדרכו,
 הוא אדיר,״ ביזנס ״זה החדשה. באופנה

 אלף 600 בארץ ״יש בהתלהבות. אומר
 יגיעו מחציתם רק אם ופנויות. פנויים
 והוא עתק.״ הון נרוויח אז גם אלינו,
 ;ומחייך בהנאה, כפות־יריו את מחכך
. בכיסו. כבר כספם כאילו
— 41 •יי■ ׳*ימבי״ן שרד,—

 אתי את לאשה רובין אסף נשא 1981 בנובמבר 4ב״
 אתי מבישה. מריבה ביניהם פרצה אחר״כך מיד אגיב.
 עסוק היה שאסף הזה העולם עם בשיחה טענה

 הכלה את לפנק תחת ובחישובים, הכסף בספירת
 אסי אד משותף, שלנו שהחשבון לו ״אמרוזי הטריה.

 זה היה לא מעילו. לכיס אותו והכניס הכסף את לקח
אתי. אז אמרה המעטפות," את ממנו לחטוף מכבודי

 רובין. של חבריו עם ובילו בתל־אביב טיילו אחר־כן
 על ״רב אגיב, אמרה כל־כך!״ טרי זוג שעושה מה ״זה

 בני כשחזרו ז״ בבוקר 5 עד ברחובות ומתרוצץ צ׳קים
 למיטה אתי נכנסה הזריחה, עם לביתם, רובין הזוג

 והאזין בחדר״המגורים נשאר אסף לישון. והלכה
לרדיו.

 קולות ״ושמעתי רובין, סיפר בבוקר," ״התעוררתי
 שחיפשה אתי היתה זו בדירה. חיפושים על שהעידו

 הבל החבאתי יותר. חכם הייתי אני אבל הכסף. את
במקרר."

 שלושה הוריה. לבית אתי חזרה בוקר באותו עוד
 מיסמן־ רובין לבני־הזוג היה בבר החתונה אחרי ימים

תיק״גירושין. של פתיחתו שאישר
אתי ואשתו רובין חתן

גט ימים: 3 כעבור

 בגאווה. רובין נזכר עליי,״ השגיחו
אותי." שונא ״הוא

 מיהו זוכר כל־כך לא פלאטו־שרון
 אומר הוא שלי,״ טוב חבר ״הוא רובין.
 בסדר, ״איש מחשבה. של דקה אחרי
לאי״ למה

 עיסוקים אחרי היסטרי מירוץ ושוב
 בית־ספר קרקעות, מכירת מכניסים:
 שוטר נוסף, ספר וכתיבת לדוגמנות

רדון. אלי הפורש הבלש על במלכודת,
 תעשיית לצמוח החלה שנה לפני
במועדו התמלאה תל־אביב הפנויים.

להם אירגנו בתי־המלון מתאימים, נים

בספינת־האהבה גרום(באמצע) רווקה
התקף־לב״ אחרי אחד, וגבר פנויות 40 ״היינו

באוניה שלה בתא גרוס רווקה
ישנתי!" הזמן כל שיעמום ״מרוב

 ובסוף קשרים, הרבה ״הפעלתי
 במכונית נסענו איתו. להיפגש הצלחתי

 פלאטו מאחור. ישבתי אני שלו.
 מלפנים. ישבו שלו, העוזר וז׳ילבר,

 נהג פלאטו ירד, ז׳ילבר מסויים בשלב
 מאחור. לשבת המשכתי ואני במכונית
 תל־אביב של בתי־הקפה ליד עוברים
 הוא פלאטו־שרון איך רואים וכולם
 של התגשמות גדול. רגע שלי. הנהג

חלום."
 יחסי־ציבור איש להיות הפך רובין

 ממנו נפרד אחר־כך פלאטו־שרון. של
 ממני ביקש ״פלאטו ספר. עליו וכתב

■שלו הגורילות פירסומו. את לעצור

 בשבילם, חיה כמו העיר נופשונים,
כספם. למען עצמה פרשה

 מחכך
בהנאה

 צעירה: כפנויה גרוס גלית חיה ך ^
 שותפים. שני עם בדירה גרה ״אני

 אוכלת קצת, מתעמלת אני בבוקר
 עם או שלי אמא עם ארוחת־צהריים

 עובדת אחר־הצהריים בדירה. השותפים
 בערב אבי, של לנהיגה בבית־הספר

חברות." אצל מבקרת
אחרי מחבר, נפרדה חודשיים לפני

 בארץ יש אדיר! ביזנס ״זה
תר1י11פ1 פנויים ארך 600

 מי לכל להגיד שתוכל ״כדי הקצב.
 מוציא ואתה משורר. ש־אתה שנחשב
 שנקרא: הספר את להדפיס כדי מכספך

 היה וזה או־קיי? מוגבל. בערבון אני
להצלחה. ראשון סממן

אני מהיר. היה הספר שאחר־ ״הקצב

 ומבקש מנוקרת, בשימלה לצעירה
ממרג חושש ״אני ממנו. שתתרחק

 רובין כי שיודע כמי אומר, הוא לים,"
מכוברת. ריגול מטרת הוא הגרול
 מטריח הוא במיסערה המלצר את

בלי הסיגריה מוזר, המרק הרף: ללא

 רוושת על לוחץ שוב אתה ״ואז
 טוב הכי שעכשיו ומחליט האינטרס,

 פלאטו־שרון. של בקירבתו להימצא
 גם להפוך שיכול עשיר, גדול, איש
 בקול רובין אסף אומר לגיבור,״ אותי

חגיגי.

רובין איש־עסקים
בים עיסקי־אוויר

 אפילו אני הזו. העיר של במעיים כבר
בעיר הזרימה את שלי בידיים מסדר
הזו."

 פתח־תיקווה, גרוס,.תושבת גלית
 בתל־אביב. לבלות מרבה אינה

 אכילה כוללים צנועים, שלה הבילויים
 מתח בסירטי צפיה סיניות, במיסעדות

 כל את מכירה אני ״אבל ואהבה.
 העיר את חורש החייל אחי המועדונים.

 קורה.״ מה לי מספר ובבוקר בלילה
 זרימות, לסדר אוהב לעומתה, רובין,

 בית־ של בלובי המצב. על לשלוט
ניגש הוא מתגורר הוא שבו המלון

 האחר המלצר משונה, הבירה גפרור.
כאן. חם חולמני,
 רובין הפך השירה תקופת אחרי

 ״ואתה זמני. עיתון בטמפו, לעיתונאי
 להתקדם, שלך הרצון את מאבד לא

 אומר הוא גבוהה,״ רמה על לחיות
אופנ עיסקי־אוויר אל הלאה, ודוהר
 כספית השקעה דורשים שאינם תיים,

 רוכש הוא מסויים. ירע או גרולה
 העיתון מבעלי הוא בטמפו, מורעות
 תצוגות מארגן המישטרה, חדשות

 תחרות־יופי מארגן ביריד־המיזרח,
שמנות. לנשים

שמנות, לנשים תחוויות־יונ׳ ?־רגן
האהבה״ ב״ספינת ובילוי שידוך ובטיח


