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וחרשת
בדודי. טל המפה, על שוב הוא ]

 אותו עזבה רונית, ברודי, של כשאשתו
 בטוחים הכל היו אחר, אמריקאי כדורסלן לטובת

 אבל בארץ. הבחורות כל את לשגע יתחיל שטל
 רעשים. שום נשמעו לא והעדין השקט טל מצד
 היה הללו השנים בכל לשמו שנקשר היחידי השם
רומאן. ניהל שאיתה שלמון, לאת של שמה

כלום. על ידוע לא ולפניה אחריה אבל (
 חגית שמה חדשה. מישהי יש פתאום עכשיו

 ומיקצועה מהרצליה, 30 בת רווקה היא מורת,
יקרות. אבנים מיון

 מה מהר תבחין בוודאי היא כזה מיקצוע עם אז
ברודי. מסוג אבן של שווייה

רציני, הרומאן אם ברודי טל עם לברר ביקשתי
 את שומע לא שהוא עצמו את עשה טל אבל

לגמרי. חרש יעני, השאלה.

 מחכה רחל
לגבי.
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 חלקכם שמעתם. בוודאי גלי חברת־האופנה על

 עומד מי יודעים מעסים אבל מוצריה, את רכש אף
בראשה.
 אשה עם הנשוי אורון, גבי הוא הבעלים אחד
 והכל ילדים, נם יש ולזוג אסתר, בשם נחמדה
 את עזב שבעל־הבית גיליתי מה, אבל שם. נחמד
 בתל־ ימית במלון והתגורר חודשיים במשך ביתו

אביב.
 עם במערכת־יחסיו משהו קרה שאולי חשבתי
 משבר עוברים שהם או רבו, הם אולי בת־זוגתו.

 עד אבל מצליחנים. של זוגות הרבה כמו
גבי שהם, לי נודע שם, קורה מה לברר שהספקתי

ברודי וטל סורת חגית
מע1ש לא עצמו עשה

פנרה שעות 12
 בן־ תמי לקחה בערב שעבר הראשון ביום

 ואמרה זר, קובי הדוקטור שלה, החבר את עמי
 אני אבל השיחה, את שמעתי לא דברים. כמה לו

 לי ״נמאס בנוסח משהו היה שזה לעצמי מתארת
 יכול אתה ומצדי שלד, ומחוסר־ההחלטה ממך

ל..״״ ללכת
 תמי היתה בלילה הראשון שביום אומרת זאת
 הפרידה שאחרי החליטה היא פנויה. ברעמי
 חופש איזה לה מגיע שנתיים, חיה שאיתו מקובי,

 לארקיע, טילפנה באילת. ימים כמה בן קטן
לבית־מלון טילפנה כרטיס־טיסה, לעצמה הזמינה

 מלוס־אנג׳לס, מקסימה גברת שלו, הלקוחות
 מתמי ביקש יוקי .30ה״ בן בנה עם באילת נמצאת
 טוב שירגישו כדי ובנה, האשה את ולבקר ללכת
בארץ.

 / שם, לאילת. לה ונסעה בעייה, שאין אמרה תמי
 תרווד לגברת מייד טילפנה טובה, חברה כמו

 היא ואולי יוקי, של חברה שהיא וסיפרה דילר,
קפה. איתה לשתות רוצים ובנה

 השני ביום היה זה שמחה. מאוד דורותי
דורותי, את ראתה למלון, הגיעה תמי בצהריים.

בן־עמי ותמי דילר איתור
כתשל־שילשוכו לא הלב

 בסידרת פתחה היא ואז חדר. והזמינה באילת
 כדי בתל־אביב, ולידידיה לחבריה שיחות־טלפון

לה. ולדאוג פתאום אותה לחפש יתחילו שלא
 יוקי לספר היתה משיחות־הטלפון אחת

 אבל בלוס־אנג׳לס, שנים כבר הגר שרוני,
 שהיא לו סיפרה תמי בארץ. במיקרה הוא עכשיו
 יתראו. הם וכשתחזור לאילת, ימים לכמה נוסעת

אחת גדולה: טובה לו שתעשה יוקי ממנה ביקש אז
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 את ללחוץ התפנתה ואחר־כך שלום, יפה אמרה
 לחיצת־היד כדי תוך ארתור. הבן, של ידו

 נוראים. סיבובים עושה שלה שהלב תמי הרגישה
 לא ארתור של הלב שגם הסתבר שעה אחרי

כתמול־שילשום.
 בלי שלה, בדירה בתל־אביב כאן ביחד, הם מאז
 התוכניות כל את כבר שינה הוא כמובן. האמא,

מאושרת. היא שלו.

עסיסי סיפור
 יואב והמוסיקה הטלוויזיה הרדיו, איש
השבוע. התגרש )34(קוטנר

 מה, אבל עסיסי, סיפור שזה לי תאמינו
סוב־ לו שקוראים דבר המציאו המישפטנים

קוטנר יואב
דיצה1סוב־י

 פרט אף לכם לספר יכולה לא אני ולכן ,יודיצה,
האלה. הגירושין על אחד

 בקשה תגישו אתכם, מסקרן זה זאת בכל אם
 לכם מבטיחה אני החיסיון. להסרת לבית־המישפט

שתהנו.

 נזציואים גם
□1מסמיק

 מאוד וזרוקה נחמדה צעירה, אחת אוסנאית
 חן מצאה לא זו עובדה האחרון. בזמן הצליחה

 ויפות צעירות לא־כל־כך אופנאיות כמה בעיני
מהן. אחת בעיני ובמיוחד וזרוקות,

 האום־ את לסדר החליטה הקנאית האופנאית
 שבבית לחבר־שוטר רמזה והיא המצליחה, נאית

סמים. יש המצליחה האופנאית
 לחברים־השוטרים זה את סיפר החבר״השוטר

 ג׳אברים שלושה נכנסו הערבים ובאחד שלו,
 האופנאית של לביתה וכבדי־חשיבות חמורי־סבר

 השלושה אמרו סמים,״ לחפש ״באנו הזרוקה.
סמכותי. מאוד בקול

אורון גבי
בצוותא בילו

 מערי־הנופש באחת ובכיף בצוותא בילו ואסתר,
 לדרנג־ החלטתי זאת בכל בסדר. שם נראה והכל
 אבל פעמים. שש לפחות זאת ועשיתי אותו, דרנג

 ושהוא איננו, שהוא אמרה תמיד החרוצה מזכירתו
מחכה. עדיין אני צילצול. לי יחזיר

לילית פגישה
 כמה לפני ששמעתי רכילות בסיפור נזכרתי

 אך עניין. הרבה לו ייחסתי שלא אך שבועות,
 החלטתי ,1א כך כל נהיה כשהקוקאין כיום,

הזאת. בחוויה אתכם גם לשתף
 המישטרה על־ידי שנאשם וילף), (יוסףג׳חה

 לביתו הגיע לא הגבוהה, לחברה הסם באספקת
 אותו, חיפשה סנדרה, אשתו, הערבים. באחד

 בהן אבי עם להיפגש אמור היה שהוא מכיוון
 כהן(הנאשם לאבי אמרו בחיפה. פירמיד במועדון

 אירים אצל נמצא הוא שאולי בפרשה) הראשי
הסם). בצריכת מהנאשמות (אחתאיטר
 את ומצאו איטר, של לביתה באו והחברים אבי

 צילצלו הם בחנייה. חונה ג׳וזה של מכוניתו
ג׳וזה. עם לדבר וביקשו באינטרקום

איננו, שהוא ואמרה לחלון יצאה איטר איריס
קולו. את האינטרקום, דרך ברקע, שמעו הם אך

 ולצעוק אותה לקלל והחלו התעצבנו החברה
 הרבה שיהיה וכדי מישפחות, הורסת שהיא זה על

 האינטרקום, של בכפתור גפרור תקעו הם רעש
ללא־הפסק. יצלצל שזה כדי

 איטר איריס כשיצאה מאוחרת, לילה בשעת
 כהן אבי של מכוניתו את ראתה היא מדירתה,

 היא בה שאחזה בפאניקה בעיקבותיה. נוסעת
 כהן של כשמכוניתו מוצא, ללא לרחוב נכנסה

 אותם. וקנס עצר במקום שעבר שוטר אחריה.
ידוע. כבר ההמשך
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הנח הצעירה להם ענתה תחפשו,״ ״בבקשה,
והזרוקה. מדה

הפגנת כדי תוך והכל וחיפשו, וחיפשו חיפשו
פתאום ----------ו האפשרי. המאצ׳ואיזם כל

 שהיתה גדולה קופסה שוטרינו שלושת פתחו
 השלישיה הסמיקה דקה ותוך מקום, באיזה מונחת

הראשונה. בפגישה 15 בני ילדים שלושה כמו
 את שתפסה המבוכה את לתאר אי־אפשר

 מלאה קופסה מול מה? מול המזויינים. הכוחות
 גודל צבע, דת, הבדל בלי חשמליים בוויברטורים,

ומין.
 הכי הסיפור ימים שבוע כבר הוא הזה הסיפור

 תעשיית־ בקרב וגם במישטרת־ישראל, חם
 היא העסק כל על זין שמה שלא היחידה האופנה.
והזרוקה. הנחמדה הצעירה


