
 של בביתו הטלפון צילצל אחד חורפי בבוקר
 בחור מכבי־נתניה, של היוגוסלבי שחקן־הרכש

 הקו על דרפיץ׳. סלובודאן בשם יפה־מראה
מקו כרונית עצמה את שהציגה בחורה, היתה
עיתונאית. בר,

 התיקשורת שגם שמח נורא החתיך היוגוסלבי
מיו כשהיא וכמה כמה אחת ועל בו, מתעניינת

הש בין תיקשורתי קשר ונוצר אשה, על״ידי צגת
 והחליפו בטלפון, שוחחו הם ימים כמה כל ניים.

 מיספר־הטלפון את לו השאירה אף והיא רשמים,
שלה.

 חשד לא בארץ, זר שהוא הנאיבי, השחקן
שיחשוד? ולמה במאומה.
והם חדשניים, יותר קצת היו שלו החברים אבל

ניר ליאורה
החשא• סהחמאן ן1בהר־

מאיידס מת

זוהר זוהר
הספורט בחוגי מוכרת

הת לא מקובר רונית שהעיתונאית ומצאו חקרו
 שהחליטה מתחזה, היא ושהמתקשרת איתו, קשרה

הנאה. העיתונאית של זהותה את לשאול
 שהבחורה התברר לאחר־מכן שנעשה בבירור

 ליצור וניסתה בעיניה, חן מוצא שהשחקן החליטה
 ביותר הקלה והדרך שונות, בדרכים קשר עימו
כעיתונאית. עצמה את להציג היא

 בעל הזה, לשחקן כי חשוב, לא באמת זה אבל
 כבר יש הצטננות, נגר תרופה כמו שנשמע השם

 והיא זוהר, זוהר לה קוראים מאורס. והוא חברה
 הרבה העושה כאחת בחוגי־הספורט מוכרת מאוד

הזה. בתחום מדריכה וגם ספורט,

 |ןטמז כמעט[ הספק~
יטט עיתונאית רא־מרסרי

 לכם אומר ניר נתק׳ה תא׳ל השם האם
 יושב־ראש היד הוא לכם: אזכיר אני אז משהה
החייל. למען הושר

 הארץ את עזב בוגרים, לילדים ואב אלמן ניר,
העו חברה מייצג הוא שם לוס־אנג׳לס, לטובת

 בארצות־הברית בשהותו בייבוא־כספות. סקת
בת, לו שילדה ,27ה־ בת חברתו־לחיים את נשא

הניר נתק׳
לברית מברית

ל הוא כלומר, בן. לו נולד שבוע ולפני עדי  את ו
נוספים• ילדים בשני מישפחתו
למה? יודעים ואתם ארצה, הגיע הוא השבוע

 בא בלוס־אנג׳לס בנו של ברית־המילה לאחר יום
 של ברית־המילה בטכס נוכח להיות כדי הנה

הזד- לבחור הספק, לו יש נכרו.

סריחה,
טעות
בגבר
בער

הפרחים
 ״פו־ המכונה ויסלר, ישראל סופר־הילדים

 לביא, שי הבימאי ידידו, עם פגישה קבע צ׳ר,
מבתי־המלון. אחד של בלובי

ס ד י מ ע
כש הארץ, כל רעשה חודשים ארבעה לפני

 ראש־הממשלה יועץ שהיה ניר, שעמירם נודע
 של ובעלה פרשת־איראן, מגיבורי לענייני־טרור,

 בתאד נהרג אחרשת, מידיעות ניר־מתס ג׳ודי
במכסיקו. אי־שם מיסתורית נת־מטוס

 ילדים ושני אלמנה אחריו השאיר ניר עמירם
 שהיא ניר, ליאורה ואחותו, הוריו ואת קטנים,
רווקד-

 נטלה ניר שליאורה לשמוע שמחתי השבוע
 אני שלה. החשאי מהרומאן בהריון ושהיא יוזמה,
 לתת שרוצים יודעת אני כי בן, יהיה שזה מקווה

 הקרובים, מבני־המישפחה לאחד עמירם השם את
 ניר, ליאורה היא ביותר הקרובה והאפשרות

עמירם. של אחותו

ג:!'

 מאיידס. עוסק, הוא שבו בשטח למדי ידוע איש ישראלי, גבר נפטר שבועות כמד לפני
 שבו־זוגו שמעתי השביע בילדיו. לפגוע שלא כדי בעיתונים, הוזכרה לא למותו הסיבה
לפניו. שנה חצי מאיידס, הוא גם מת הקבוע
ס היה הוא ד נ ה  היה הוא ויפה-תואר. גבוה ולאלקטרוניקה, לבניין הקשור בשטח מ

 נשארה היא ילדים. שגי לי שילדה קבועה, חברה לו היתה ונשים. גברים על אהוב דו־מיני,
האחרון. היום עד במסירות בו וטיפלה באיידס, חלה כאשר לצידו
 דולר, אלפים סג אספו חברים־לעבודה, עם יחד ואלה, טובים, חברים למהנדס, לו, היי
 לו, והוזרק לארץ הובא החומר איידס. נגד אמריקאית תרופה של קיומה על ששמעו אחרי
במצבו. לשיפור אף גרם לא אבל

רכתוב?' או ראהוב
 משבר- על לכם דיווחתי חודשים חמישה לפני

 יאיר והמוכשר הצעיר העיתונאי של הנישואין
 בסט- שהפך מותחן באחרונה שכתב זה לפיד,

 מוותיקי לפיד, טומי של הבן גם ושהוא סלר,
 תמר ואשתו שהוא לכם סיפרתי אז מעריב.
 מכן לאחר שבועות כמה ואכן להיפרד, עומדים

התגרשו. הם
בן שגבר יתכן שלא שלי השפיונים לי אמרו אז

 רב. זמן אשה ללא לבד יישאר לפיד, יאיר כמו ,25
תי בנושא, בירורים כמה לעשות החלטתי  וגילי

בעי היפה הכי הצלמת עם רומאן מנהל שהוא
 להם סוב ושמאוד היימז, לי הישראלית, תונות
זה. על זה נמרח שלא זוג לראות ושנעים ביחד,

 כושרו לשיא מגיע שיאיר לי אמרו גם אבל
להו חייבים אתם לבד. כשהוא דווקא הכתיבתי

בעייד- שזו דות

ויסלר ישראל(״פוצ׳ו״)
סרס של בסצינה כמו

 קטף הוא אז נחמד, פרח ראה הוא למלון בדרכו
וישב. ללובי נכנס אותו,

צעי בחורה אליו ניגשה אחדות דקות כעבור
 האיחור על והתנצלה יפה שלום לו אמרה רה,

 קצרה שיחה אחרי אבל נחמדה. נורא והיתה
 אחר. מישהו שהוא חשבה שהיא לשניהם הסתבר

 מחזר, עם עיוורת פגישה לה שיש לו סיפרה היא
 כשבידו המלון של בלובי לה לחכות שאמור
פרחים.

 נכנס דא, ועל הא על מדברים שניהם בעוד
בידיו. כשזר־פרחים גבר, למלון

והח נבהלה, היא המחזר את העלמה כשראתה
 מפו־ ביקשה היא להכירו. מעוניינת שאינה ליטה

 החבר הוא כאילו אותה ושישחק יזוז, שלא צ׳ו
שלה.

ארו דקות בלובי הסתובב המחזר־בעל־הפרחים
 שקבעה הבחורה אחרי נואשות מחפש כשהוא כות

 בכיוון פעמים כמה הסתכל אף והוא פגישה, עימו
 פעימה שהחסירה שלצידו, והבחורה פוצ׳ו של

בשלום. עבר הכל אך בה. הסתכל כשהוא
 אבל המקום את עזב הוא דקות כמה כעבור

 והתבדחו צחקו מאוד והבחורה ופוצ׳ו וחפוי־ראש,
הזה. הקטע על

 בדיוק יודעת לא ואני לביא, גם הגיע בינתיים
 את יביימו שהם להיות יכול אבל שם, דיברו מה

הזה. הסיפור
תמר לשעבר, אשתו עם לפיד יאיר

זה על זה נמרחים לא




