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 בין הגדול הרומאן על לכם שסיפרתי זוכרים
 עורן- לביו אמיר שלומית היפה הדוגמנית

 שאתם טוב צ׳רני? ליאון היהודי־אמריקאי הדין
נגמר. כבר הרומאן כי זוכרים,
 קצת ממנו חטפה שלומית כי נגמר, הוא

 היום שכל בן־אדם עם עושים באמת מה עצבים.
 על סיפורים ומספר לימון, עם חמים מים שותה
 הסיפור אחרי קרטר? גיימי שלו טוב הכי החבר

אמרה והיא קרטר, מג׳ימי לשולמית נמאס 13ה־

אמיר שלומית
מיליון! 100מה־ גרוש אף

 לאכול ילכו הם ואולי רעבה, נוראה שהיא לצ׳רני
 אבל מייד, הסכים צ׳רני טובה. ארוחת־ערב איזו

 ההודעה על פעם 50 חזר הוא למיסעדה בדרך
. ארוחת־ערב לד ואקנה ״בואי ״ ה ל  זה גם ק
 אוהבת לא היא כי שלומית. את מאוד עיצבן

קלות. ארוחות־ערב
 כמו דולר, מיליון 100 יש שלצ׳רני מסתבר

 שאף רוצה מאוד־מאוד הוא אבל אומר, שהוא
 יילך לא האלה דולר מיליון מה־ססז אחד גרוש

שלומית. על נמאס זה גם לאיבוד.
 פה, נשארה ושלומית לאמריקה, נסע צ׳רני אז
הגג. עד מאושרת והיא

בניו־יווק
 הכתבת כי הזה העולם גילה שעבר בשבוע

הא הכתבה על החתומה השם־הצרפתי, בעלת
 שהתפרסמה השב״כ, על והבלתי־מדוייקת רוכה

יש בחורה אלא אינה פנטהוז, הערווה בירחון
מירון. מיכל לשם העונה ראלית

 הש־ כל את הפעלתי שמה, לי כשנודע מייד
 בתל־ ,בירושלים בעיקר הם, באשר שלי פיונים
 על פרטים מהם וביקשתי ניו־יורק, ובגולת אביב

לי: שנודע מה וזה הגברת,
 למדה. גם ושם בירושלים נולדה )29( מיכל

 קריירה על החליטה מהצבא שהשתחררה אחרי
 מעריב, בצהרון לעבוד והתחילה עיתונאית,

 תקופה אחרי בירושלים. משהו לענייני ככתבת
 אותו עזבה זה בעיתון עבודה של לא־ארוכה

אח ידיעות המתחרה, בצהרון לעבוד ועברה
 בירושלים. משהו לענייני כתבתו והיתה רונות,

 בת־טיפוחים והיתה מירון פרחה בידיעות
ודרך. הלר שכוכבה

 אז תבררי, באבנר מיכל התאהבה בינתיים
 קול־ישראל של במחלקת־החדשות בכיר עובד

בידי עיתונאי לשעבר שהיה תבורי, בירושלים.
 צעירה מריבי, גרוש אז היה אחרונות, עות

 אחרי לימים, עיתונאית. היא גם ונאה, בלונדית
 העיתון את עזבה ברופא, ריבי התאהבה גירושיה,

 אי־שם בעלה עם כיום ומתגוררת הארץ ואת
בארצות־הברית.

 גם פרחה וכך פרח, לאבנר מיכל בין הרומאן
 והיתה חיל עשתה היא שלה. העיתונאית הקריירה

 מילחמת־ ימי והימים ממעשה־ידיה. מרוצה
 חשבה אחרים, עיתונאים כמו ומיכל, הלבנון

 עיתונאית, לפעילות נרחב כר היא שהמילחמה
לבנון. על סיפורי־צבע הרבה וכתבה

 התל־ במקומון הוא גם הכותב שילוני, איתי
 ארוכות עליה כותב אחרונות, ידיעות של אביבי

 אז שהיה הוא, לבנון. מדורי שלושה בסיפרו
 על מספר בביירות. גאלרי־סמעאן עמדת מפקד

 הפגזים, בין רומאן אז ניהל שאיתה עתונאית,
 איתו ומבלה קרובות לעיתים אליו באה שהיתה

בעמדה. הלילות את
 לאר־ מיכל נשלחה בעוז, דורך כוכבה בעוד

 של קבוצה עם ביחד העיתון, מטעם צות־הברית
 רחבי־העולם. ומכל מישראל צעירים עיתונאים
 כמה זמן מדי מזמינה האמריקאית השגרירות
 בדרך ליבם את לרכוש כדי צעירים, עיתונאים

הקלה.
 חשבה והיא נרכש, אכן מיכל של ליבה
 כמה לבלות מעוניינת היתה שבו הבא שהמקום

ניו״יורק. הוא שנים
 עם להיראות מיכל המשיכה הזמן אותו כל
 בתל־ דירה ביחד קנו אפילו השניים תבורי. אבנר
 המשיך עצמו תבורי בה. לגור עברו ואף אביב

 לנסוע המשיכה מיכל בירושלים. ברדיו לעבוד
 דרך מחפשת כשהיא ניו־יורק, תל־אביב הקו על

התוססת. האמריקאית בעיר להישאר
 ביורד התאהבה כשמיכל נמצאה כזו דרך

 עוברת שהיא והחליטה בניו־יורק, החי ישראלי
 בתל־אביב הדירה את ומשאירה איתו לגור

ידידה. לאבנר,
 למצוא מיכל ניסתה הארץ את שעזבה לפני

 ביקשה היא בניו־יורק. שהייתה את לממן דרך
 של כתבת להיות אחרונות 'מידיעות אישור
 שהכתב לה הודיעו העיתון עורכי אך שם, העיתון
אחר. ולא בכר, אהרון הוא בניו״יורק שלהם

 מהעיתון להתפטר מיכל נאלצה לה בצר
 את השיגה שם כותרת־ראשית. לשבועון ופנת־

 במיכתב אותה ציידו עורכי־השבועון מבוקשה:
 בניו־יורק. העיתון את מייצגת היא כי האומר
 דלתות הרבה לעיתונאי לפתוח יכול כזה מיכתב

למיכל. גם קרה כנראה, וכך, באמריקה,

אחד משברון עוד
 פעם בכל רוזנבלוס. פנינה — ועכשיו

 לגי צמודה באירועים פנינה׳לה את רואה שאני
 אהבה. לה ושאין לבד, שהיא יודעת אני עיטור,

 דרינג־דרינג. מייד לה עשיתי לה, דאגתי מרוב
 פנינה?״ ״הלו
״כן!״

 שוב את איתך? קורה מה המרחלת. רחל ״זו
 (לוי)?״ יובל איפה לבד?

ונפרדנו.״ משבר, לנו ״היה

מירון מיכל
ביירות בחזית רומאן

 מדי כמעט שולחת היא ראשית לכותרת
 דווקא לאו באמריקה, המתרחש על כתבה שבוע

 קשר יצרה בינתיים לישראל. הנוגעים בנושאים
 הירחון עבור לעבוד והתחילה פנטהוז, עורכי עם

הזימתי.
 כנראה, נשארו, תבורי אבנר עם קשריה
 הבלתי־ הכתבה בסוף הראיה: מאוד. ידידותיים
 מערכת מודה השב״כ על שכתבה מדוייקת
 עזרתו על תבורי לאבנר מיוחד באופן פנטהוז
הכתבה. בהכנת למיכל

 הרדיו, את בינתיים עזב אגב, עצמו, תבורי
דבר. העיתון של עתונאי כיום משמש והוא

 ולבת?״ לאשתו חזר ״והוא
 שנים ארבע כבר אנחנו פיתאום? מה ״לא,

 אבל משברים. יש לנו גם זוג לכל וכמו ביחד,
 הביתה.״ יובל חוזר לא כזה אחד כל אחרי

 אותך!״ ראיתי לא האחרון? בזמן היית ״איפה
 וחזרתי שלי, אבא אצל בגרמניה ״הייתי

 בשבת.״
פיתאום?״ ״מה
ואשתו מהארץ, חזר כשאבי ארוך. סיפור ״זה

לוי ויובל רוזנבלוס פנינה
- צרות לו עשתה ״אשתו

בנגה הלמוט ואביה רוזנבלום פנינה
השני־ את אחד עודדנו אז -

 היא חדשה, מישפחה כאן גילה שהוא הבינה
 אני׳. או שלך הבנות לו,או ואמרה צרות עשתה

 ולכן הבנות, על לוותר היה יכול לא שלי אבא
 אבא אותו. ועזבה הכסף את לקחה אשתו, קמה
 קטנה, לדירה ועבר חרשה מיסעדה לא־מזמן פתח

 עידוד. זה עכשיו צריך שהוא שמה וחשבתי
 כל זה השני. את אחד ועוררנו אליו נסעתי

פה.״ שוב אני עכשיו הסיפור.
 י יום־ איזה שלך. 32ה־ יום־ההולדת מעט ״עוד
יובל?״ ובלי האבא בלי יהיה זה הולדת
 יום־ לעצמי מתכננת כבר אני תדאגי. ״אל
 לברר כבר התחלתי עליו. ידברו שכולם הולדת

 יהיה יום־ההולדת. של ביום פנויה הסינרמה אם
תוזמני.״ ואת בסדר,


