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 בדרך שייכים, מקוללים בתים על האגדות
 גם אך באירופה, עתיקים ולבתים לסירות כלל,

כזה. אחד בית יש בישראל
 ארמון ממוקם ,61 הגדרות ברחוב בסביון,

סכמן. קאזה בשם המוכר חלומי
 ועצי־ בכרי״דשא הטובל המפואר, הבית את
 הוסיף שאף מבאג, אלברט היהלומן בנה ברוש,
הבית. את המקיף בגן בריכה

 זמן במשך הארמון של מיופיו נהנו הסבאגים
 למוכרו. נאלצו לא־ברורות, מסיבות ואז, קצר,
 שיבעה של באובדן היהלומן את סיבך הרע המזל

להחזרתם. כעת נאבק והוא דולר, מיליון
 מפרנקפורט, היהודי המיליונר קנה הבית את

 אילן אחיינו את בו ששיכן בובמן, יוסל׳ה
 הזוג אורגיל. חני השיננית ואשתו קיביקו

 כמה במשך המלכותי במישכן בילה והיפה הצעיר
 אך הגדול. ידידיו חוג את המלך כיד ואירח שנים,
 התגרשו והם בני־הזוג, את גם רדף הרע המזל
לדרכו. פנה מהם אחד וכל שנים, ארבע אחרי

 שהיה צ׳רני, ליאון המיליונר, עורן־הדין
 ספר חיבר ושאף קרטר, ג׳ימי הנשיא של יועצו

 אנואר קרטר, ג׳ימי של במשא־ומתן העוסק
 כרווק נחשב בגין, ומנחם אל־סאדאת

 ,40 בן הוא ובישראל. בארצות־הברית מבוקש
 אם כל של חלומה ושרמאנטי, מפורסם עשיר,

יהודיה.
 פשוט שהוא בעבודתו, עסוק כל־כו צ׳רני אך
לבד. נשאר עדיין והוא השנים, עוברות איך שכח

 עם בשפת־הים סופי־השבוע את לבלות תחת
 הנשיא עם בדיונים עסוק היה הוא חתיכות,

 עלמות־חן בחברת ולרקוד לבלות ותחת קרטר,
 וגם סיפרו. בכתיבת עסק הוא עיניים, לו שעשו
 מפיקים בין מסתובב הוא בארץ, 'כשהוא כעת,

מפיק. שהוא לסרט בקשר לכימאים
 והוא וחנון, רחום אל הוא היהודים אלוהי אך

 עם ראיון לו זימן הוא עליו. לחוס החליט
וחכמה יפה גם שהיא גולדמן, שלי העיתונאית

— דיסקרטית מאוד היתה העיתונאית

צ׳רני ליאון
ביפו זרועו על ונשעוה —

 שמעתה צ׳רני לה הודיע הראיון בתום אמידה. וגם
ליאון. הפרטי, בשמו לו לקרוא יכולה היא ואילך

 רומאן. של תחילתו היה הזה העבה הרמז
 מאוד היא העיתונאים, שאר ככל גולדמן,

הקשר. על פרסים למסור וסירבה דיסקרטית,
 הקדוש־ברוך־ ברואי הם שגם השפיונים, אך

 הזוג את וקלטו עליהם, המוטל את עשו הוא,
 וגם העתיקה, ביפו מתבודד כשהוא המאוהב,

 של הטוב חברו אם וכעת, שקטה. מיסערה באיזה
 תודיעו אז אותו, יחפש וייצמן, עזר השר צ׳רני,

 יפו, באיזור אי־שם מסתובב שהוא לו
זרועו. על שעונה בלונדינית כשעיתונאית

סבאג אלברט
כספי רינה !עכשיו:

 נכנסה ואז קצר, לזמן מיותם נשאר המקולל הבית
 רם עורך־הדין של אחותו כספי, רינה בו לגור

 אחר, אח הלילית״. ״הפגישה מעכבי כספי,
 בשכנות גר עורך־דין, הוא אף כספי, י;אם

.59 מספר בבית רחוב, באותו
 רינה שמישפחת אומרות האחרונות ,השמועות

 ומעוניינת החדש, ממעונה מרוצה אינה כספי
להחליפו.
 יתדפק הרע שהמזל לפני מהר, זה את שיעשו

םחווילתם! שער על :
 הבת

השרה
 שתי יש אדברזון גירעון למעצב־האופנה

 הוא 24ה־ בת קארין את וקארין. דנה בנות,
 בשפת״ יוצאת״רופן בחתונה חודשיים לפני חיתן
 הם וכלתו רביד, שלומי הקתן, בהרצליה. הים

תל־אביב. באוניברסיטת לכלכלה החוג בוגרי
 את ושכחו הבכירה, הבת סביב כירכרו הכל

הצעירה.
אך זו, של החבר מי לדעת הסתקרנתי מאוד

שנים 4 אחרי
 ואיש־ שחקן־הכדורסל נפרדו שנים לפני
לפרי הסיבה רונית. ואשתו בדודי טל הביטוח

 שחקן־ בין שנוצר המיוחד הקשר היתה דה
לרונית. צימרמן ג׳ק הכדורסל

אוברזון גירעון
לים נפל העניין

 שנותר מה אז פרטים. ידעו לא והידידים החברים
 היא שגם הנערה, פי את לשאול זה לעשות לי

 מושג זה המרחלת רחל אך להתראיין. סירבה
מהנושא. הרפיתי ולא אוברזון, כמו בדיוק

חיילת, שהיא 19ה־ בת דנה את גיליתי השבוע
 מכון בוגר פינטו, שמואל ליבה, בחיר עם

 כמרריד־ספורט למחייתו העובד לספורט, ויננ״ט
 מכון־ספורט לפתוח והמתבונן ניצן. באגודת

 אך נישואין, על השניים דיברו בתחילה פרטי.
 ביחד, עדיין הם הפרק. מעל העניין ירד כרגע

לעתיד. תוכנית בלי אך כתמיד, ושמחים אוהבים

ברודי טל
— הטראנמת׳ הקטע

 וכתוצאה הצדדים, לכל טראומתי היה הקטע
האב. אצל נשארו והילדים בני־הזוג, התגרשו מכך

 הסריה הגרושה בין הרומאן המשיך בינתיים
 משותפים לטיולים נסעו והשניים החתיך, לשחקן

 ובמשך נסעו, ושוב לכאן חזרו בארצות־הברית,
 רומאן אחרי נמוך. פרופיל על שמרו הזמן כל

 להינשא החליטו הם שנים, ארבע כבר שנמשך
 בחברת צנוע, בטקס תתקיים החתונה וכדין. כדת

בלבד. ובני־מישפחה ידידים




