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אייזנברנ ושאול לאה
היפאנים אצל זה ככה אולי

 לנסוע, בעיה לה אין ועכשיו דולר, מיליון של
 את לבקר ימים לכמה שבועות, לשלושה אחת

 ויונתן, אסתר את אותם, רואים בבקרים בעלה.
 לבושים כשהם בסנטרל״פארק, ג׳וגינג עושים

 כשהם אחר־כך, ונעלי־התעמלות. בגדי־ספורט
 קטנות ארוחות־בוקר אוכלים הם מתעייפים,
 אסתר חוזרת ימים כמה אחרי יקרות. במיסעדות

 שבועות. שלושה לעוד ולילדיה, לביתה ארצה,
אייזנברג. במישפחת מאוהב הכי הזוג

 הררי, מדורעם השנה התגרשה — ליז הבת
 בטירה נשארה היא קבלן־בריכות־שחייה.

 ילדים, ארבעה עם בכפר־שמריהו, המבוצרת
ש  שהיה לבית עבר הוא ונהג. גנן עוזרות, שלו

ש לליז באפקה. פעם להם  בשם בחור עם רומאן י
 חברת־מחשבים בעל גרוש, דיטקובסקי, אבי

פליי־בוי. וקצת
 במישפחת היחידי הבן — ארווין הבן

 איתה וחי אנג׳לה עם כבר נשוי אייזנברג
 הרבה, עליו ידוע לא מקום־מגוריו בגלל בלונדון.

כלום. שם קורה שלא אומר לא זה אבל

פרי אולמי
להפריע רצה לא

 בן■ תמי סירבה פרי, אולסי נעצר מאז
 ענתה פניה כל ועל זה נושא על להתראיין עמי
תגובה״. ״אין מנוסה פוליטיקאית כמו

 שהתפרסם אולסי, של הסיפור אחרי אבל
 ומזכיר בכלא חייו על מספר הוא שבו במעריב,

 אבל אהבת־חייו, היתה ברעמי שתמי העובדה את
דרינג־ עשיתי אותו, מבקרת אניבה שדווקא

הרדי ודורעם ליז
נחש בחנר עם רומאן

 ולא תגיב לא היא שאם לה ואמרתי לתמי דרינג
 אחרי אולסי עם שלה הקשרים על לי תספר

לעולמי־עולמים. איתה לדבר אפסיק אני מעצרו,
 ואמרה שלי, מהאיום נבהלה מאוד כנראה תמי

 האחרונה, בשנה בניו־יורק היתה היא שאומנם לי
 שבו הכלא כי אולסי, את לראות הצליחה לא אבל
 מניו־ טיסה שעתיים של במרחק הוא נמצא הוא

נסיעה. שעתיים ועוד יורק
איתו?" דיברת לפחות ״אז
 הוא חשבוני. על בטלפון, איתו דיברתי ״כן,

ש לי סיפר הוא נחמד. היה  בכלא, חבר לו שי
 לגמרי הוא ולכן מישראל, עיתונים שמקבל
 אפילו והוא כאן, איתי שקורה מה בכל מעודכן

 הוא פעמים שהרבה אמר הוא זר. קובי על יודע
 רצה לא כי התקשר לא אבל איתי, לדבר רצה

קובי.״ עם ברומאן לי להפריע
הזה?״ ענבהרומאן מה ״ובאמת,

 ירח־דבש לעוד השבוע נוסעים ״אנחנו
ולהונגריה.״ לפאריס
 אחרי לירח־דבש לצאת נהוג יודעת, ״את

החתונה.״
אצלנו.״ ״לא
1הבאה? לשנה לעצמך מאחלת את ״מה

הכל.״ זה וילד. ״חתונה
זר וקובי בן־עמי תמי

פרי אנלס׳ עם נשיחה חתונה בלי ■רוז־דבש

ף יחח ט שו
 לרגעים אייזנברג משפחת של המצב תמונת

 בביתה יושבת — האייזנברג לא האמא אלה:
 שלה, הבנות עם יום בכל מדברת היא בסביון.

 שאול שהחליט מאז זוכוביצקי. אסתר מלבד
 בין להפריד כדי הכל יעשה שהוא אייזנברג

 את כך לשם וניתק יונתן, בעלה, לבין אסתר
 אשה כמו לאה, החליטה אסתר, עם היחסים
 עם מדבר אינו שאול אם בעלה. עם ללכת נאמנה,
 זה אולי אסתר. עם תדבר לא היא גם — אסתר

היפאנים. אצל ככה
 אנגלי לבחור נשואה — אמילי הצעירה הבת

אייזנברג. מישפחת לעסקי שנכנס פורמן, בשם

 להיפגש הסכים הוא עולמי לחץ שאחרי לי נודע
 אסיה. בבית פעמיים נפגשו הם באחרונה איתה.

ספק אין אבל דיברו, מה על בדיוק ברור לא

זוכוביצקי יונתן
אסתר עם נ׳וגינג

 ילדים מגדלים בלונדון, בהמפסטד גרים הם
 לעיתים אייזנברג אבא את ומארחים ושפנים
קרובות.
 בעולם נוסע — אייזנברג שאול האבא

 להם ונותן ילדיו, כל עם נפגש עסקיו. לרגל
 דולארים אלפי עשרות כמה של קטנות תרומות

אבל היחסים, את ניתק הוא אסתר עם חודש. בכל

זוכוביצקי אסתר
אבא עם פגישות שתי

 אסתר את לשכנע מנסה עדיין אייזנברג ששאול
 לעכשיו נכון למישפחה. ולשוב יונתן את לעזוב

פקודה. מסרבת אסתר —

 ־באופן נשואה — אלפרדה הבכורה הבת
 עם בלונדון חיה אבל דיאמנט, ליגאל רשמי

 נאה לא אולי זה ביסטריצקי. יאשה המוסיקאי
 התרגלו. כבר כולם אבל אייזנברג, למישפחת

 רוזנפלד. למאיר נשואה — עדית השניה הבת
 מישפחת עם עובד מאיר בסביון. גרים הם

 הם שלהם החופשות את מציירת. עדית אייזנברג,
בנפרד. מבלים
 בעלה כאן. חיה — זוכוביצקי אסתר הבת

 את לה ולקחו צרות־אימים לה בניו־יורק.*עשו חי
ש מי אבל הדרכון.  לערבות, דולר מיליון לו שי

ערבות במישטרה השאירה היא לו. מסתדר הכל


