
סאן וסאני עזיקרי ניסים עזיקרי, פאני
אבא עם משותף בילוי

מיזכר
הבנה

הול ואמריקה ישראל בין שהקשרים מסתבר
 עם בכך. מרגישים לא אם גם ומתהדקים, כים

 בלעדיו, או הסיוע עם בלעריו, או מיזכר־ההבנה
 מערכת־ ביניהם מקיימים המרינות שתי אזרחי
ביותר. ידידותית יחסים

פטרוש־ יורם איש־העסקים למשל, כמו,
 עם פופולרי, גרוש, שלו, 50ה־ בסביבות הוא קה.

חדשה. הודעה ועד מפה מסועפים קשרים
 בקשרים היה הוא חודשים כמה לפני עד

המת ברונשטיין, מלי הזמרת עם הרוקים )
 נפגשו והם לאמריקה, ישראל בין לסירוגין גוררת

 לא שאני מקומות בעוד ואולי שם, וגם פה גם
יודעת.
 לא לדאוג. והתחלתי חודשים, כמה עברו מאז
 אין שבאמת לי אמרו ואז לפטרושקה. אלה למלי,

 מאוד חשובים בקשרים נמצא הבחור לדאוג. מה
 אמריקאית שהיא ,54 בת סטרליץ, ארלן עם

 הוא כעת למדינה. הרבה התורמת מאוד, עשירה
 מראה באמת וזה לפה, באה היא ולעיתים נוסע,

 המדינות שתי אזרחי בין האמיתיים שהקשרים
מתהדקים. — מזה יותר ואף נשמרים,

פטרושקה יורם
׳דידות״ם לבשרים

שתיים, 1א אחת חתיכה
לבילוי

, ,
 את אישית מסירים שאינם אנשים, הרבה

 כשהם גבה מרימים עזיקרי, נימים השחקן
 בעיר שונים במקומות באחרונה אותו רואים

 לפעמים שתיים. או אחת בחתיכה מלווה כשהוא
הלחי. על להן נושק וגם אותן, מחבק הוא

 אשתו עם ביחסיו משבר חל לא חשש: אל לא,
 מההצגה בחופש כעת נמצא פשוט הוא חמדה,

 הפנוי מזמנו הרבה מבלה והוא קשים, אנשים
 לעליזה מנישואיו פאני, בנותיו: שתי בחברת

מאגי, עזיקרי,  של בתם שהיא המאומצת, בתו ו
עזיקרי. ועליזה סאן ארים הזמר

 מזה וגרושה 24 בת היא פאני, הבכירה, הבת
 חבר.- לה אין כרגע גראפיקה. לומדת היא שנה.

 כרמל. עידו בשם חייל עם חיה סאני, השניה,
שח כמו בצבא, לא אותו? הכירה היא ואיפה

 שהיא שלה, האמא של שידוך היה זה שבתם.
החייל. של ההורים של טובה חברה

 ולכל ביחד, בדירה גרות האלה הבנות ושתי
 רוצה פאני החיים. לגבי שונות תוכניות אחת

 כאופנה. לעסוק רוצה וסאני גראפיקאית, להיות
 עם מבלות הן החלומות, למימוש עד ובינתיים,

האוהב. האב
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 לביתה ענקי זר־פרחים הגיע ימים כמה לפני
 אחת בארץ. הכי־מוכרות האלמנות אחת של

 שלה, החברים להיות רוצים היו גברים שהרבה
 מבעלה. ירשה שהיא הרב הכסף בגלל בעיקר

בנושא. נזהרת מאוד היא אבל
 או ליום־הולדתה, קיבלה היא הפרחים את

 לבני־מיש־ הקשור אחר פרטי אירוע לאיזשהו
החשוב. הפרט לא זה פחתה.
 מסתבר הפרחים. את שלח מי זה חשוב שכן מה
 ועשיר, מפורסם מאוד אלמן מאיזה נשלחו שהם

בארץ. השילטון בחוגי בעל־מהלכים
 במיסגרת נשלח שזה טוענים שלה החברים

 טוענים שלו החברים אך ביניהם. הידידות יחסי
 אני נכון מזה מה בעדינות. אחריה מחזר שהוא
יודעת. לא עדיין

 היו שהפרחים יודעת: כן אני אחר דבר אבל
אליהם. שצורף בפתק שנכתב מה וגם משגעים,

הספק! איזה
הזאת! לבחורה יש הספק איזה

 אלינו הגיעה חודשים שלושה לפני רק
 שם מלוס־אנג׳לס, שושן אילנה הדוגמנית
 מה ותשמעו נשר, אבי הקולנוען עם התגוררה

לעשות: הספיקה היא
 לנהל תמיר, דויד בפירסומאי להתאהב

 מי ברור לא — ולהפסיק קצר רומאן איתו
 שאילנה ברור אבל האהבה, את הפסיק מביניהם

 של לזרועותיו נפלה ומייד מאוד, מהר התאוששה
 נו־ ירדנה של לשעבר (בעלה טמיר עמי

 ושוב רומאנצ׳יק, איזה היה פה גם היפה). רביץ
 חדש, סיפור התחיל שנגמר, איך אבל נגמר.

 התאהבות תמיד, כמו טופז. דודו עם והפעם
 של לזרועותיו ואז... נגמר, והופ בזק רומאן קצרה,

 היא עכשיו הבגדים. יצרן אימברג, סילבראן
לכם, היזהרו בניו־יורק. היא כי איתו לא כבר

שושן אילנה
מהירה התאוששות

אילנה  ומצליחים צעירים אמריקאים גברים
מגיעה! שושן

 ״לא אמרה שהיא בעיתון קוראת אני ועכשיו
 י לי, תסלחי התאהבות!״ איזה לי מזיקה היתה

שינאות? כאן? אלה כל היו ומה — בובה׳לה

מציץ
מהאצבע

 בין המילחמה על לכם סיפרתי הקודם בגליון
 חברתו־לשעבר, לבין קובלנץ רני איש־האופנה

המ החלה שהבנתי, ממה כעת, רובין. בילי
 הועבר שהעניין טוענת ורובין השניה, ערכה

מישפחתה. של עורכי־דין של לטיפולם
 שרן הדברים ״כל מצטטת: ואני לטענתה,

 לא הם מהאצבע. מצוצים עלי אמר קובלנץ
 להקטין כדי תחילה בכוונה נעשו והם אמינים,

שמי!" את
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רובין בילי
שמיר את להקטין ,כדי


