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 למסיבה! בסיבה בורשטיין מייק את ראיתם
 תאמינו ומבסוט? ועליז נחמד בחור איזה ראיתם

שחקנות! הכל זה לי,
 ששמעתי וכמו קשה, שנה עבר הזה הבחור

 בורשטיין, פסח האבא, דמעות. הרבה הזיל
 בניו־יורק. נפטר מאוד, קשור מייק היה שאליו
 להוציא צריך והיה קשה, לדפרסיה נכנסה האמא
 וחייך שלו האבא על בכה מייק אז מזה. אותה

 לה הסביר החיוכים כדי ותוך שלו, האמא לטובת
 היה בוודאי האבא כך כי לחיות, להמשיך שצריך
רוצה.

 הוא אותה, ושיכנע האמא אל דיבר שהוא מרוב
 גם חודשים כמה אחרי ובאמת בעצמו, השתכנע

 לחייך שוב התחילו מייק וגם בורשטיין האמא
 בסדר, להיות חוזר שהכל כשניראה ואז, לעולם.
 מאוד, חולה עידית, מייק, של שאשתו הסתבר
 בכה מייק בראש. קשה ניתות לעבור וצריכה
ול עידית למען חייך, הוא חוץ כלפי אבל בפנים,

הילדים. מען
 ישבה המישפחה כל הניתוח. את עברה עידית

 שהכל השיכנועים את עצמו על לקח ומייק לידה,
בסדר. יהיה

הב־ עידית בסדר. שוב הכל עכשיו ואמנם,

בורשטיין ומייק עידית
בסדר שוב הכל

 כוח לו יש בחזה? לה כשנוגעים מתגרה אשה אם
לשטויות?

 שמחים. הילדים התאוששה, האמא ריאה,
יזכור עוד שמייק האלה, הצרות כל אחרי אז

המ לארצות־הברית, כשחזרו גם משהו. לענייני
 של החברות בין סיבובים לעשות איציק שיך

 בסוף אליה. חזר הוא תמיד איכשהו אבל יולנרה,
 אילנה הפסלת של בביתה איתה התחתן הוא
התגיירה. גם והבחורה במנהאטן, גור

לו הודיעה ממש־מלאכי, בחיוך אחד, בוקר ואז,

 שהוא עד בשנה, בחורות 365 עם יצא הוא גלו.
 בעיניו. חן שמצאה יולנדה בשם בפולניה פגש

 השלישי וביום יום, ועוד יום, איתה יצא הוא אז
 להן יש האלה, הפולניות אבל קשה. לו היה כבר

 הבינה יולנדה היטב. המפה את קוראות והן שכל,
שלה. שיישאר כדי שלה החבר צריך מה

 על זה, במדור לכם, סיפרתי שעבר בשבוע
 מטאבה פפושדו אלי בין המתנהל חדש רומאן

שלמון. לאה בשם צעירה בחורה לבין
 הם שאמנם לי סיפר הוא הסיפור. על כעס אלי

 לאותה הזדמנו וגם ארוחה, פעם לאכול ביחד יצאו
 הדרך ארוכה רומאן לבין זה בין אבל המסיבה,

 כל שאחרי לו נמאס שממש אומר אלי מאוד.
רומאן־אהבה. לו מסדרים גברת עם ארוחה

 רומאן? בלי אלמן גבר חי איך זאת, ובכל
אותו. שאלתי
 אני רומאנים. רוצה לא מאוד. טוב חי ״אני

 לי אין בעולם. ביותר החופשי האדם להיות רוצה
 שקשה יודע גם ואני אחת, באף להתאהב תוכניות
אליהם. רגיל שאני בסטנדרטים לעמוד לנשים

פפושדו אלי
 בעולם ביותר החופשי האדם

 חשוב שלא לך, אומר כבר אני אותך, להרגיע כדי
 לא וגם רומאן, לי שאין יודע אני עליי, יגידו מה

הקרובות.״ בשנים לי יהיה

בפעולה תוראל איציר,
בשנה בחורות 365

 הסבירה וגם לאבא, להפוך עומד שהוא הפולניה
פרפר. כמו לפרח מפרח לעוף יכול לא שאבא לו

 הכי הבטן היא יולנדה של הבטן לעכשיו, נכון
 תוראל שאיציק מפני זה באמריקה. מלוטפת

 זמן לו אין ולכן פנוי, רגע בכל אותה מלטף
 אחרות. לבחורות

מפולניות? להיזהר לכם אמרתי

 שלה, אחת חברה עוד יום בכל לו הכירה היא
 עם קובע היה שהוא מהפגישות עין העלימה וגם

שלה. החברות
 יולנדה את מסרר שהוא חשב תוראל איציק

 הוא שהפח יפה ידעה יולנדה אבל העולם, ואת
 לבקר נסעו גם הם החתיכות בין איציק. בשביל

כשר יולנדה של אביה משמש שם בפולניה,

השלשת

 מימי-
חפר פולס

 שבועיים שכבר צופי״הטלוויזיה אותם לכל
 השחרחורת החתיכה היתה מי עצמם את שואלים
 לכבודו, שעשו בערב חפר, לחיים צמוד שישבה

 אין חדש רומאן שום מרגיעות. חדשות לי יש
 חייו, אהבת פשוט היתה השחרחורת היפה לחפר.

מימי. היחידה, בתו
תי ואשתו חיים כשנפרדו  שנות 16 אחרי רו

התגר לא עדיין שנים(הם הרבה לפני נישואין,
 האמא עם ויחסיה האבא, אצל מימי נשארה שו),

 ואם אב כמו למימי, דאג חפר לחלוטין. נותקו
את איתה ובילה אותה ואהב אותה פינק .־ביחד,

חפר רות
שנים 7 לאחר יחסים חידוש

 ילד שנפש מה כל לה וקנה הפנויות שעותיו
רוצה.

 קנה רשיון־הנהיגה, לגיל מימי הגיעה כאשר ״
 ולא עצמאית תהיה שמימי כדי מכונית, חיים לה ,

אחרים. של ולטובות להסעות תזדקק
 שבע במשך נפגשו לא ורותי מימי שנים. עברו

סבה רותי, של אביה כשמת שנה, לפני רק שנים.

ופפושדו-
0? ותיקונים

 פליי־בוי שהיה תוראל, איציק את זוכרים
 הכי שהנאמנות עליו ואומרים שלמה, במישרה

דקות? 17 נמשכה לאשה שלו גדולה
 לטובת אותנו עזב הוא שנים כמה לפני

כהר־ ,ובאמת מתוצרת־חוץ. והבחורות אמריקה,

הקבר. ליד ובתה האם נפגשו מימי, של
 הן פעם ומדי ביניהן, היחסים את חידשו הן מאז

 נורא בחורה היא שמימי מפני פעם, מדי נפגשות.
 הדירה את מטפחת בצבא, משרתת היא עסוקה.

 רצה פעם ומדי עבורה, שכר שהאבא השכורה
 לא־ אביה מתאשפז שם איכילוב, לבית־החולים

במחלקת־הלב. פעם
 חנויות שתי בעלת בעבר שהיתה חפר, רותי

 מתכ־ היא והיום אותן, סגרה בשוק־הפישפשים,
 רבות פעמים נוסעת גם זה ובעקבות ננת־אופנה,

 הרבה כבר מאוד אוהבת שהיא דבר לחדל, בשנה
שנים.

חתי,חיים,


