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״ווג״) של חוברת מיכל(מחזיקה
ערכו״ לפי לגבר .תני

 זאת מה שאלתי בשבילך. לא הוא עזבי,
 שאם חשבתי אמרה. היא עזבי, אומרת.

 צריך לא שזה כנראה רוצה, לא היא
לקרות.

 בליקוויד, שוב מכן, לאחר ״שבוע
 ניגש חיים הבאר. ליד איתה ישבתי
 כבר אז אני. מי ושאל שלום, לה להגיד

 הכרה עשתה והיא ברירה, לה היתה לא
 אותה, נישק ידי, את לקח הוא בינינו.

 הוא אחר־כך אותי. הרשים מאוד וזה
 ובבוקר טאקילה, לשתות אותי לימד

קורנפלקס.״ לאכול אותי לימד הוא
כזמר? יצליח שהוא לעצמך תיארת
מופ לא אני שכן. בטוחה ״הייתי

 המון לחיים יש לו. שקורה ממה תעת
כישרון." וגם והתמדה, סבלנות
 כמו הפרטיים בחיים מתלבש הוא

הבימה? על
 על שומר שחיים חושבת אני ״לא.
 עם הולך לא בהופעות, נמוך פרופיל

 שלו הבימתי הלבוש שלו. הטיבעי הקו
הפר בחייו מאשר יותר וממוסד מתון

טיים.״
הסקסיות? התנועות עם מה
 את רואה שהיה מי הוא. בדיוק ״זה

יכול היה שלנו, החתונה של הווידיאו

 קראו-לה, סינוס איפילונידל להקה,
 הקולנוע מופע — בהצגה הופיעו והם
 ההצגה, את ניהלתי אני רוקי. של

 ההצגה ולמכירת ליחסי־ציבור דאגתי
למועדונים.

 יציאות לגבי טקסיים ממש ״היינו
 לצאת לי נותן היה לא חיים בערב.
 טיפ־טופ. לבושה הייתי לא אם מהבית

 והוא באופנה, וטעם רבה הבנה לו היתה
 מאפר היה גם הוא אלבש. מה החליט
 והוא להתאפר, איך אז ידעתי לא אותי.
 בודקת הייתי מצירי אני אותי. לימד
 :*■ איך לנו חשוב היה נראה. הוא איך

 בה בחברה בפרט כזוג, נראים אנחנו
 למדי, וריקנית זוהרת חברה בילינו,
 וב־ בפינגווין קבוע שבילו החברה

ליקוויד."
אדם? השם בא מאיפה

 שאנחנו שמות על לדבר לנו ״יצא
 שיהיו הילדים של השמות על אוהבים,

 השם את אוהב שהוא אמר חיים לנו.
 שכאשר לעצמי מתארת אני אדם.
 שם לעצמו לבחור האפשרות לו היתה
אוהב.״ הכי שהוא בשם בחר הוא חדש,

התגרשתם? למה
את עזבתי בגללה האמיתית ״הסיבה
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חודעו״ם
 חברתו, היתה היא שנה משך ^
כע אשתו. להיות הפכה אחר־כך !1

 אשתו־ היתה כבר היא חודשיים בור
 — חודשים ארבעה וכעבור בנפרד,

 ,25 בת דין, מיכל — היא גרושתו.
 כזמרת להצליח שואפת רמת־גן. ילידת

 שמעו כל־כך לא עוד אבל וכשחקנית,
עליה.

בחצי שהפך ,27 בן אדם, — הוא

 אחד מפורסם, לזמר האחרונה השנה
 ביותר הפופולאריים הזמרים מששת
שבו לפני שנעשה סקר על־פי בארץ,
 ו 8 בני בקרב נערך הסקר בנושא. עיים

הרא במקום זכה גאון ויהורם ומעלה,
 בני שואלים היו שאילו לשער, יש שון.

 החרש, אליל־הנוער ארם, ומטה, 18
יותר. גבוה בדירוג זוכה היה

יפה־התו־ שהזמר יודעים רבים לא

הסק והתנועות הצרוד הקול בעל אר,
בעי בראיונותיו בעבר. נשוי היה סיות,
 ״גרוש", המילה אומנם מוזכרת תונים

 גרוש — פירוט ניתן לא מעולם אבל
למה. מתי, ממי,

 מיכל של חתונתם את שצילם הצלם
של חלון־הראווה את קישט ואדם

 בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב חנותו,
 לחופה. מתחת הזוג של ענקית בתמונה
 התמונה את שראו 12 בנות ״ילדות
 מספרת ברחוב,״ אותי מזהות בחלון
בש לפתח ממני מבקשות ״הן מיכל.
 להן איכפת לא מהחתונה. תמונה בילן
ש להן אומרת אני בתמונה. אני שגם

מאדם.״ זאת יבקשו
 אנרגטית, מטר), 1.72( גבוהה היא

 ושימחת־ הומור הרבה עם פתוח, ראש
 בתפקיד שיחקה היא 18. בגיל חיים.
 פצעי רווח זאב של בסירטו מרכזי

 לפני הכירה היא אדם את ;80 בגרות
בשבי ליקוויד. במועדון שנים, חמש

המ שמו — כהן חיים עדיין הוא לה
 קשר. על שומרים בדיוק לא הם קורי•

הכל. זה בטלפון. משוחחים פעם מדי

 תגועות
סקסיות

 הראשונה: פגישתם על יכל,
 בליקוויד הבאר ליד /״ישבתי

 הוא הבאר. של השני בקצה ישב וחיים
בי יפים. בחורים אוהבת ואני יפה,

 כן לפני לו שאמרה שלי, מחברה קשתי
— לי אמרה היא בינינו. שתכיר שלום,

 והפוזות התנועות אותן את לראות
 שלמה, שעה צילמנו שם. גם הסקסיות

 ובגן־ הים חוף על החתונה, לפני
 וחלוקי־ טרנינגיס לבשנו העצמאות.

 לשם פעמים, כמה בגרים החלפנו בית,
 למרות המצלמה. מול השתוללנו גיוון.
 הב־ עם למים נכנסנו בחורף, היה שזה

 לסרט מוסיקת־רקע לנו היתה גדים.
 האליל בואי, דייוויד של שירים —
 כדי עשינו הזאת השעה את חיים. של

לנז..." נולדו שלא לילדים, להראות
£ איתו? מאושרת היית

 חודש אהבה. מתוך איתו ״התחתנתי
 ברירה יחר לגור עברנו שהכרנו, אחרי

הני לפני השנה בתל־אביב. שכורה
 לנו היתה מאושרת. מאוד היתה שואין
 היה שהוא לפני מאוד. עמוקה חברות
 והוא שלי. החבר היה הוא שלי, המאהב

טוב. חבר באמת היה
 תפקידי של הזה הקטע לנו היה ״לא

 חיים בבית. גבר ותפקידי בבית אשה
 — הבית בעבודות פעיל שותף היה
 •*י שלו הספונז׳ה ואחרי מצרין, בשלן הוא

 ה־ על אבק גרגר למצוא אי־אפשר
ב לקניות יחד הולכים היינו ריצפה.

מע קפצנו הזו בתקופה הכרמל. שוק
 כ־ עברנו שנינו — לעבורה בודה

אז היתה לחיים בפאבים. בארמנים

 נישאה_רא'ררהנשך, ח וניכר
 כן757 ארשני. ננד״ן כשהיה אדם,

 אחר אונם שנה. בנ/ישך 7/7777/7/7
 נפות נישואיו שר שיים 7תו
״ רהניך ראחצה וניכר נחע<1


