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אוחנה מישפחת שר האנגר׳ הקשר
 נגמר סמנטה, האנגליה וחברתו אוחנה אלי יפה־התואר הכדורגלן בין שנה בן רומאן אחרי
חלב. עם תה ולשתות עוגת־כליות לאכול הביתה, וטסה שלה המטלטלין את ארזה סמנטה הסיפור.

 רק נמשך זה אבל אנגלית. לדבר להפסיק כבר שאפשר חשבו אוחנה ובמישפחת שקט, רגע היה אז
 סווינגר, בחברת־האופנה וכמוכרת כדוגמנית העובדת אלי, של אחותו היפה, אוחנה אתי ימים. כמה

התאהבה. ,7 בן ילד והמגדלת
שלהם. במישפחה זה ככה בוסמי. רוני לו ושקוראים ישראלי פעם שהיה כזה, אנגלי במין במי?
 הרתה מבני־יהודה, כדורגלן הכירה היא מאוחר יותר התגרשה. קצר זמן ואחרי .17 בגיל נישאה אתי

 והאמא גדל, אם!?, הבן, שנים. שבע עברו מאז מחדש. להינשא שלא התעקשה אבל בן, לו וילדה לו
לאהבה. שוב זקוקה שהיא החליטה

 בשפתו ביניהם לדבר עברו הם ומייד הילטון, במלון דווקא חודש לפני פגשה היא האהבה את
הזרה. בשפה השיניים את שוברים שוב וההורים אנגלית, שהיא העכשווית,

אוזיזנה אתי
במישפחה נשאר -

סמנטה עם אוחנה אלי
- האנגלי הקשר

ת שו מהדרום חד
ה הונ ש מ

חז מראש ששרונה לכס לבשר שמחה אני
האהוב. אביה של מותו אחרי לחיים, רה

 בתל־ הנוצצים במקומות כבר אותה שראו לא
 איזה לתת התנדבה לא גם והיא חלילה, אביב,
 ושלום. חס עיתונאי, ראיון

ב־ לאלמוניות לחזור שרונה שהחליטה מאז

לצפון
טר בנסיבות פפויטדו אביה נהרגה מאז

מלון בעל פפושדו, אלי בעלה, הפך גיות,

פופושדו אלי
הדרומי בחצי מבוקש

 בחצי ביותר המבוקש לפנוי סונסטה, אביה
ארצנו. של הדרומי
 שמו ומטה באר־שבע של שהחתיכות רק לא
מוכנות היו רבות נחמדות שגברות אלא עין, עליו

מראש שרונה
והגון טוב בחור

 עליה לשמוע אי־אפשר באמת עורכי־דין, מישרד
 רחבים, קשרים בעל כמוני, בן־אדם רק כלום.
 למשל, כמו, חדשה, איזה לשמוע ושם פה יכול

 הביטוח איש עם במסיבה אותה ראו שישי שביום
חכמי. משה

 לעבוד ממשיכה היא כאלה: הן החדשות ובכן,
שלה, בדירה גרה במישרד־עורכי־דין, כמזכירה
24

 נכנס ומתולתל־שיער צעיר גבר נראה ושם ופה
 למקומות תמיד זה ביחד, יוצאים כשהם לדירה.

 מיני כל אותם. יראה לא מהבראנז׳ה אחד שאף
 בתי־קולנוע או העיר, בשולי קטנטנות מיסעדות
בחושו. נכנסים שאליהם
 1 כי הלילה, כל להירדם יכולתי לא אני אבל
 וניד־ ושאלתי חקרתי אז הבחור. מי לדעת רציתי
 1 בשם והגון טוב בחור שהוא הסתבר ובסוף נדתי,
 אני אז למחשבים. הקשור משהו העושה גז, דני

1 אתם. שגם מקווה ואני רגועה,

 שטופת־השמש, לאילת ולרדת עצמן את להטריח
 אפילו ואולי שיזוף קצת שלווה, קצת לתפוס כדי

פפושדו. קצת
 האחרון, בזמן חתיכות אי־אלה לו היו אמנם,

 ליבו את תפסה לא כנראה, מהן, אחת אף אבל
זמן. לאורך

 שלי הדרומיים השפיונים לי מספרים עכשיו
נדלק. שהאדון
 שלמין, לאה את כולכם זוכרים בטח אתם

 מיני בכל אירוביים ריקודים חבורות שאירגנה
 על היתה גם קצר זמן ובמשך בארץ, מלונות

 מעמל- התעייפה היא אז ברודי. טל של המפה
 נופש של ימים כמה לעשות והחליטה יומה,

באילת. סונסטה במלון דווקא
 עלתה למלון, הגיעה מונית, לקחה לשם, טסה
 את וראתה לבריכה, ירדה בגד־ים, לבשה לחדר,

בעל־המלון.
 הם באילת רק שלא לי ואומרים ביחד. הם מאז
נו? אותם. ראו הארץ בצפון שגם אלא ביחד,

ברודי טל עם שלמון לאה

מאדוקא■ ואונו
 הבנקאי חודשים, כמה מדי ארצה, מגיע כאשר

 כל מסתדרים ספרא, אדמונד העשיר־מאוד
 שבו מקום כל ליד ארוכים בתורים השנוררים

לעבור. ספרא עשוי
 ספרא אדמונד הגיע שכאשר הסיבה אולי זאת
עט מנמל״התעופה ישר נסע הוא הפעם, ארצה
המל לסוויטה הפרטי, במטוסו הגיע לשם רות,

בירושלים. דויד המלך במלון כותית
 מפחד החוצה, יצא לא וכמעט ננעל שם

 לתרום. רוצה אינו שהוא לא להתרימו. המבקשים
 לפני הנה הגיע אפילו הוא זה בשביל להיפך.
 שהוא למי רק לתרום רוצה שהוא אלא הפסח.
לו. שמנדנד למי ולא רוצה,

 מסודר שלו חשבון־הבנק שלפי ספרא, אדמונד
 כמה לפני לדאוג התחיל הזה, בעולם מאוד יפה

 בעיקר תורם הוא ולכן הבא, בעולם למקומו שנים
 קדושינו. של ולקברים מוסדות־דת מיני לכל

 מאיר רבי של קברו באחרונה שופץ בכספו
 תרם הוא למה לדעת רוצים אתם ואם הנס, בעל

 הקדושים במקומותינו סיבוב תעשו פשוט הפעם,
מחודש. נראה מה ותראו

 מהנוף מאוד נהנה אמנם ספרא אדמונד אגב,
 המלך במלון שלו מהסוויטה שנשקף המרהיב,

 כמעט הוא במלון הדברים משאר אבל דויד,
 לא הם ולילה יומם לשרתו שעומדים מי התעלם.

 עוזריו דווקא אלא ועובדיו, המלון מלצרי
 עימו הביא הוא שאותם האישיים, ומשרתיו

 של המעולה מהמטבח ואפילו הפרטי. במטוס
 אוכל אוהב ספרא אדמונד כי נהנה, לא הוא המלון

 מעוזריו אחד את רואים היו יום כל מיזרחי.
 ואחרי ריקים, סירים ובידיו מהמלון יוצא כשהוא

 מלאים. סירים ובידיו למלון ניכנס קצר זמן
 המרוקאיות המיסעדות באחת נעשה המילוי

 המיליונר של המלאה לשביעות־רצונו בירושלים,
הסורי־שווייצי.

 שלוש אוכל הוא המרוקאיים המאכלים את
 מפצח פשוט הוא הארוחות ובין ביום, פעמים

הפסק. בלי גרעינים
 אין ששם בשווייץ, הגרים אנשים עם זה ככה
 מגיעים שהם איך אז גרעינים. לפצח מינהג

מהחיים. ונהנים בפיצוח פותחים הם ללבנם,
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