
 כל על־ידי נמרצות שהוכחשו בניו־יורק, רבות
 עצמה מוצאת בעניין, המעורבים הגורמים

 של מחודשת התקפה של בעיצומה ברוריה
 בתה בין המתנהל הלוהט הרומאן בדבר שמועות,

 אבי הנשוי, שחקן־הכרורגל לבין שרון היפה
כהן.

 ברוריה לאשה, שבועון־הנשים עורכת
 האחרונה בשנה נחת רווה אינה אביזץ־בריר,

מבני״מישפחתה.
שמנ הרומאן בדבר הרבים הפירסומים אחרי

היש עם בריר, דויד עורך־הדין בעלה, הל
שנים מזה המתגוררת בודינגר, נאווה ראלית

כהן אבי
האם את הצעיר מרגיע -
 נבחרת־ לטובת הארץ את העוזב השחקן,

מתק ריינגירס, סקוטלנד הסקוטית הכדורגל
 שהוא הטענה ואת נגדו, ההתקפה את להדוף שה

 סקוטלנד, בירת בגלזגו, שרון עם להיפגש נדבר
שבועיים. בעוד

 אבירן ברוריה נראתה נוצץ חברתי באירוע
 הכדורגלן עם שעות במשך משוחחת כשהיא
 לו שאין לה ולהסביר להרגיעה המנסה החתיך,

 מהשמצות נובע ושהכל בעניין, מעורבות שום
שונים. יריבים של

אבידן־בריר וברוריה אברהם
- י..לא״ לסקוטלנד נוסעת שרון

 אנשים משני מורכב והמסיבות, האירועים בכל המסתובב מוזרים, וקימעה המיוחדים הזוגות אחד
עצמו. לפני קטע שווה אחד שכל

 אוסטרית למישפחת־אצולה בן חבריו, בפי פייר הקרוי דה־מרדיקם, איב האופנאי הוא הגבר
 בשם מכונות־תפירה, לייצור גדול מיפעל המישפחה בבעלות לשווייץ. ישראל בין לסירוגין המתגוררת
מרדיקס.

שציפו ובני־מישפחתו, ידידיו את הדאיג בניו־יורק, ייצור קו באחרונה שפתח מושבע, רווק פייר,

 לבוש בהופעתו, אירופי מאוד, אלגאנטי הוא
רי ומדיף ומגונדר, מעונב בחליפות־ערב, תמיד

 יוקרתיים. בשמים של חות
בגרמניה, ממושכת שהות אחרי ארצה חזר הוא

אילון וצבי שמש נאווה
גדול הוא ההבדל

 צבי שמו ובאמרגנות. ביחסי־ציבור עסק שם
לעו היא, בראשון־לציון. מתגורר והוא אילון,

 ג׳ינ־ של טיפוס בהופעתה, מרושלת זרוקה מתו,
 העובדת שמש, נאווה ששמה וטריקו, סים

כצלמת־עיתונות.

להצ בא הוא חברתי. אירוע לצלם באה היא
 וכעת זה, את זה הכירו הם האירוע. באותו טלם

הרמות־גבה. להרבה הגורם זוג הם

החיצוני, במראה לפחות גדול, ביניהם הניגוד
 שהיא ובוודאי לכל, מעל היא שהאהבה נראה אך

עיוורת.

מארש״החתונה. לשמיעת הכל מחכים עכשיו
 לא היא שלהם שבחתונה הוא שבטוח מה
תצלם.

ת בחוה שיוה ל בעיו הג בדו
 שהגיע ביותר היפה היווני הוא לום אריק

בארץ. שלט שאנטיוכוס מאז לארץ־הקודש,
הנ גדודי את לראות די עוררין. אין כך על

ובשפת־ במסיבות סביבו ההגות והנערות, שים

יערי חווה הניד ברמלה
בעלי!״■ את מעדיפה -את

\
 מגיעה אינה שהסניגורית לכך סיבה וחיפשה

לביקור. לכלא
 הסניגורית שמצאה: עד וחשבה, חווה חשבה

 בוודאי מעדיפה והיא דקת־גיזרה, רווקה, היא
 פני על חווה, של בעלה יערי, אהוד עם קשרים
 כתבה אמנם וכך הרוצחת. עם מיקצועיים קשרים

מהכלא. במיכתב חווה. לה
 בשבוע אבל הסניגורית. ענתה מה ברור לא
שי חדשים, סניגורים שני חווה מינתה שעבר
גברים! שניהם — בעירעורה עסקו
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לום ואריק רוטשטיין שרה
מזדקנות כוכבניות אחרי

להש מוכנות נשים כמה עד לשמוע מפחיד הים.
בחברתו. לילה לבלות כרי עצמן את פיל

 של התדמית בגלל מאירופה שברח אריק, אך
 כמה עם שניהל הרומאן מאז בו, שדבקה פליי־בוי !

 קץ לשים החליט מזדקנות, שחקניות־קולנוע
 את קבועה כחברה לו בחר התחלה ובתור לעניין. }

 מדהימה ,17 בת פצצת־מין רוטשטיין, שירה
בחזותה.̂ 

 באירועים צמור־צמוד נראה הזה היפה הזוג
ההו ושליחת הקריצות כל עוורות ולא חברתיים,

 החליט 25ה־ בן הבחור לאריק. והפתקים דעות
 לגור לבוא לה והציע אהבת־חייו, היא ששירה

 לירח־דבש יסעו עוד הם כזה בקצב עימו.
חודשיים. בעוד במיקונוס

 אהוד חחה,
והסניגורית

 מלה ברצח יערי חווה שהורשעה מאז
 לה שיעזרו עורכי־דין מחפשת היא מלבסקי,
 פנתה שאליהן מעורכות־הדין, אחת בעירעור.

 וכסו־ צנומה סניגורית חנוך, ברמלה היא חווה,
 רצינית. כפייטרית הנחשבת פת־שיער,

 עם שוחחה החומר, את קראה חנוך כרמלה ■
בכלא, ישבה חווה תשובתה. את והישהתה חווה

כהן ליאורה עם דה־מרדיכם איב
גלאון וחנה עדן חנה אחרי חדשות תוכניות

 רומאנטי חברתי קשר ויצר בשלו המשיר הוא אך ומגילו, ממעמדו כמצופה לילדים, ואב נשוי לראותו
גלאון. חנה בשם ותיקה ציפור־לילה ועם עדן חנה השחקנית עם

 השניים לשניים. ואם גרושה הכהן, ליאורה העיתונאית את חברתי באירוע הכיר חודשיים לפני
 עסוק הזה המשעשע הזוג השתנו. לניו־יורק לחזור פייר של שתוכניותיו ונראה משותפת, שפה מצאו

משותפות. עתידיות בתוכניות




