
דנו עושה האומה כל דנ  בזמן הסרבן. קטורודל נ
 בביתה, ישבה הדוגמנית שחברתרידידתראהובתו

אחרת. חתיכה בחברת מבלה נראה הוא
 לטייל ממשיד אתנה־ דבר. קח־ה לא בינתיים

בקליני פאציינטיות לקבל ממשיך וקובי אמו, עם
לחכות. ממשיכה בדעמי ותמי שלו, קה

דימנט ודויד דן־אודזנה אתי
לאח מחכה

 שהביא אלי, של טוב חבר לפגוש למלון הגיעה כשהיא בתל־אביב, נוט1דיפל במלון זה את זה הכירו
מהאח. מיכתבים לה

 ״שלום אליה. דרינג־דרנגתי אז מאוהבת. מאוד נשמעת ואוחנה חודשים, שלושה לפני רק קרה זה כל
טוב.״ מזל לך שמגיע שמעתי אתי,

 בתל-אביב." בכיכר־המדינה גרים אנחנו בינתיים דויד. עם בקרוב מתחתנת אני .נכון,
שלכם?״ התוכניות .ומה

בתל־אביב.״ בכיכר־המדינה לגור נשארים -אנחנו
 דימנט דויד עם לגור נהנית ומאוד מאוד, מאוהבת דן־אוחנה שאתי הבנתי דקות כמה לאחר בקיצור,

תל־אביב. של אחר בחלק יערכו הם החתונה שאת מקווה אני בתל־אביב. בכיכר־המדינה

ושולי ניקולס
פעמיים ניסו

 ערן, ,9ה־ בן ילדם את לקחת החליטה דרום,ה־קור
בקנדה. מזלה את ולנסות

לניקולס. דרינג־דרנגתי אז
מבנך?״ להיפרד לך קשה יהיה לא .האם
 אך מאוד. אותו אוהב אני קשה. שיהיה -ברור

 אבוא אני האם. במחיצת יחיה שהילד סוב יותר
טלפוני.״ קשר ויהיה בקנדה, אותו לבקר

ברירה?״ -אץ
 פעם שנים. 10 נשואים אנחנו ברירה. .אין

 לחיות המשכנו שנה. בן היה כשערן התגרשנו,
 זה נפרדים. בחדרים משותפת, בדירה כגרושים

הילד." בשביל היה
שירטון?" על שלכם הנישואין עלו .מדוע

 יחסי־ לעצמי ועושה עצמי של אמרגן .אני
המוקדמות." בשעות־הבוקר חוזר אני לכן ציבור.

לפיצוץ?" גרם .ומה
כשקי התחיל בינינו שהיה האחרון .הפיצוץ

 ושולי בגרמניה, במועדון להופיע הזמנה בלתי
 לא שהילד כדי סירבתי, למופע. להצטרף רצתה
ש חשבה שולי בבית־הספר. לימודיו את יפסיד

בחצות." החוזר לזמר־חתונות, נישאת היא
 הזדמנות לנישואיהם לתת ניסו וניקולס שולי

ת הם אריאנה. במועדון בשנית התחתנו הם שני

דילר וארתור בן־עמי תמי
במרץ חיזר

זר וקובי בן־עמי תמי
שיחלים!! כבר. ד•

הצליחו. לא אלה גם אך ביחד, שנים כמה חיו
 המוסיקלית בדרכו ביותר רצינית נקודת־ציון

הה היוותה מסלוניקי, חזן של בנו ניקולס, של
 בפרנקפורט. צופים 3000 לפני גדול למופע זמנה
 בגרמניה, חיה בהופעה קלטת־וידיאו הפיק הוא

 תקליטי־ שלושה מאחוריו בשווייץ. גם והצליח
זהב.

בקנדה. תהיה שולי אבל

המדינה בכיכר לגור
 זה? את יודעת אני ואיך ארצה. בקרוב יגיע בבלגיה, המתגורר אוחנה, אלי שחקן־הכדורגל

משותפים. ידידים דרך לא וגם ההתאחדות־לכדורגל, דרך שלא לי תאמינו
אמת, על יהיה זה שהפעם מקווה אני מאוד. בקרוב מתחתנת דן־אוחנה, אתי הדוגמנית אחותו,

 למסיבת ארצה שימהר לו ואמרה לאחיה טילפנה היא ,31ה־ הולדתה יום את חגגה כשהיא שנה, לפני כי
 ושם ארצה, במהרה הגיע הדואג, האח אוחנה, אייזנברג. שאול שדרן־הספורט עם המדומים אירוסיה
אייזנברג. של בפאב שנערכה עצמו, שלו יום־ההולדת למסיבת שהוזמן לו הסתבר

הם לשניים. ואב גרוש ,38 בן דימנט, דויד בשם צרפתי יהלומן אתי הכירה חודשים כמה לפני

לחתונה הבטחה
 של צילומים סידרת לעשות כדי פל״בז־. מגאזין־העירום של צלם ארצה בא שנים הרבה לפני

 רעשה הארץ כל .10 אולי הזה בירחון הופיעו ומהן יפהפיות, עשרות בכמה בחר הוא היפות. בנות־ציון
בעירום. הופיעו חלקן כי וגעשה,
 אתי ,70ה־ שנות של פצצת־המין היתה הסכסי מגופה הרבה חשפה אך מלא בלבוש שהופיעה אחת
 בתיאטרון הופיעה גם היא טיק. מיצרי בסרט בהופעתה גם ייזכרו בוודאי בעלי־הזיכרון אולמן.
הקאמרי.

 היא מאז. הרבה עברה גדולה, בת לה יש שממנו נינוסר, קובי בשם לבחור נשואה שהיתה אולמן,
 חברתיים באירועים נראתה לא וגם המסיבות את לקשט הפסיקה אך ובאופנה, ביחסי־ציבור עסקה

 חצאי־מישפטים לי ואמרו אולמן, לאתי קורה מה חברים מיני כל ושאלתי לדאוג התחלתי כבר אחרים.
וחצאי־אמיתות.

 קצת אמנם והיא משותפים, חברים של בן של בר־מיצווה בטכס אותה וראיתי הגורל, רצה והנה
 היתה היא שאליו הגבר את וכשראיתי שלה. הנפשי השקט היה ביותר הבולט הדבר אך השתנתה.

העניין. את הבנתי צמודה,
, לה. דרינג־דרנגתי אז

המרחלת." זאת שלום. אולמן .אתי
קרה?" מה אותי! .הבהלת
בבר־מיצווה?״ אליו, את או אליך, צמוד שהיה הגבר מי .הרבה!

שנים." חמש כבר שלי החבר שלווי, צביקה ״זה
לפרנסתו?" עושה הוא ״ומה
קחקר.־ חברת־האופנה של הבעלים אחד ״הוא
עושה?" את ״ומה

שלי." הבית ליד ממש ירמיהו, ברחוב בוטיק יש ״לי
פעם?" שאהבת החגיגיים האירועים וכל המסיבות של הרעש כל לך חסר ״ולא
.לא!"

ולנחלה." למנוחה הגעת לך. שטוב מבינה אני ״אז
״אולי."

אותי." להזמין תשכחי אל חתונת תהיה ״אם
מבטיחה!״ ״אני
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 (קימיגרום) ניקולם לזוג לו, הולך לא
 לדבריהם: הסיבה, להיפרד. החליטו הם ושולי.
ניקולס. של הלילית העבודה

פי־ להקת יוצאת פרסית, בלהקה זמרת שולי,

שנ כבר נמצאת בן־עמי תמי הדוגמנית
 נמאס כבר לי זר. קובי הגינקולוג עם וחצי תיים

 שיחליטו כבר! די סוף. ללא הזה המתמשך מהקשר
 פשוט זה נפרדים. שהם או מתחתנים, שהם או —

ככה. בלתי־אפשרי
 ממשלה בארץ להרכיב קל שיותר רואה אני
לחופה. הדוקטור הוד־מעלתו את לגרור מאשר

 זה דילר, איתור אבל יודעים, לא אולי אתם
 בחודשי- המרץ בשיא ברעמי תמי אחרי שחיזר
 יצר שהוא ומובן שבועיים לפני ארצה הגיע הקיץ,
באר- היותו תקופת כל במשך כי תמי, עם קשר

ביניהם. קשר על שמרו הם צות־הברית
 לא שזה החליטה תמי לכאן, בא כשהוא אבל
 שלמרות גילתה היא חשבת שהיא מה בדיוק

 מאוהבת עריץ היא ועשיר, יפה צעיר, שארתור
שלה. זר בקובי
 אני — בקשר היו הם חודש לפני עד אז

נותק. הקשר ופתאום — ותמי לקובי מתכוונת
 לזרועותיו רצה ברעמי שתמי תחשבו אל

 בחברת בארץ המסייר דילר, ארתור של החסונות
 עם שהקשר חיכתה פשוט היא מרותי. אמו,

קרת באמת תה יתחדש, הרופא
 בתל־ מבתי־המלון באחד חגיגית בארוחת־ערב

 זר. בגינקולוג מלווה כשהיא הדוגמנית באה אביב
 השנה את לחגוג יהיה אפשר חודשים כמה בעוד

איך שומעת ממש ואני הזז־, הקשר של השלישית


