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ארבעה

אהבה הצהחת —
 האלה לפנישות-האוהביס מסף באחרונה

 מדובר, במה בדיוק הבנתי לא אהד. זוג עוד
 של בתם מאיה, הס שבגי־הזוג שגיליתי עד

 נאה נערה כבר כיום שהיא חנוך, וליהי שלום
 20ה״ בשנות בחוד שלה, והחבר ומוכשרת,

 בראזילי, ממולא ציפי, בשם המוקדמות,
באמנות. והעוסק באשדוד המתגורר

 חט־ הרביעיה בני את לראותם, ניתן כף
 נהנים יחדיו, מבלים כשהם הזאת, אושרת

הלב. על סוב עושה של* באופו מהחיים,
 בחודשים לכם יישמע חנוך שלום ואס

 של־ תבינו מתמיד, יעירתי יותר הקרובים
בזה. חלק יש אשתו״לשעבר, חנון, ליהי

 ה- בעלה ז׳אק, אנדרה הדוקטור אגב,
 בניו- ועובד מתגורר עדיין ליחי, של מכחי
 בית- של ההמאסולוגית במחלקה יורק

 יודעת לא אני אך שם, אוניברסיטאי חולים
ביניהם. היחסים מצב מה

חנוך שלום
— פגישה בכל

 בימ- חניד, ליה* באשתו־לשעבר, חזק
 מתראים והשניים במיקצועה, אית־סרסים

 הצהרות- ות9ע שלהם פגישה ובכל רבות,
אהבה.

 בליל■ ערך שהוא מסיבת־הענק מאז אבל אליו.
 טלי הצעירה שהדוגמנית ראיתי הסילבסטר,

לידו. מככבת קורן
 לשמור השתדלו והם חסוי, היה עוד זה תחילה

תמאני התחייבויות בגלל אולי נמוך, פרופיל על

 חיי־ לגבי בשאלות לי הציקו שלי החברות כל
 הכי־מדובר איש־העסקים־והחברה של האהבה
 שהוא שמרוב האיש, בובליל. משה בארץ,
 או להתחתן זמן בכלל לו אין וכסף עסקים עושה
את סוף־סוף מצא ארוכי־טווח, רומאנים לנהל

שושן אילנה
טובה חברה

אקסצנטרית

מרבך ואורי אורנה
הזמן עם נבר ביניהם הפער

 בגלל כולו בעולם המוכרת ישראלית, אופנאית היא ביתה ואת בעלה את לעזוב שהחליטה אחת עוד
בחרל. ישראל את לייצג הנוסעים ישראליים ולזוכים לזמרים מעצבת שהיא התילבושות
 מטמורפוזות. כמה כבר בחייה שעברה אקסצנטרית, דמות היא אשת־אופנודוחברה, מרבד, אורנה

 שנים הרבה כבר נשואה היא לי.) קרה מה יודעת לא אני האלה. הלאטיניות המילים כל על (סליחה
 הופתע, הוא שלה. השונות וביוזמות בעסקיה הדרו אורך לכל שתמך מרבן*, אורי החיפאי לקבלן
 אך אחר, רומאן בגלל אמנם קרה לא זה ממנו. להיפרד החליטה שאשת־חיקו לגלות הופתע, לא ואולי

 בין הפער על הכל דיברו האחרונות שבשנתיים למרות זאת, לעכל מתקשים קצת והמקורבים החברים
הזמן. עם וגבר שהלך השניים,

תדעו. אתם גם שאדע שברגע לכם מבטיחה ואני שם, קרה באמת מה לדעת סקרנית אני

תבור אלון
טובה נשמה

 מלכת־יופי, והעזר־כנגדו, לו? מתאימה כל־כך
 לה יושבת שהתיקשורת אמיתית, יפהפיה שהיא

 על מוותרת היא אם החליטה לא ושעוד הזנב על
 גם — מישפחה בניית לטובת והפירסום התהילה

הרגיל. התסריט לפי בדיוק היתה לא היא
 על דבר שמעתי לא כבר האחרונים בשבועות

 פגשתי חברתיים, אירועים בכמה והנה, בני־הזוג.
 טובה בחברה מלווה כשהיא במלכה־הדוגמנית,

 במיקרה, שזה חשבתי הראשונה בפעם אז שלה.
 אותה עם פעמים ארבע בה שנתקלתי אחרי אבל

 שיבוש איזשהו שחל החשש לליבי התגנב ידידה,
ואלון. אילנה של בתוכניות
 ביחד, לא כבר שהם לי לספר דאגו חברים
 היא שבה המהירות באותה שם דעכה ושאהבה

התלקחה.
 לא אני איש־התנינים בלי המלכה תעשה מה

 לחזור יוכל תמיד מגדל־התנינים אבל יודעת,
 רינת שלו, הדוגמנית־סטודנטית של לזרועותיה

אלדד.

.

בובליל ומשה קורן טלי
באילת משנתף שסע סנף

הנשמה. על טוב לו העושה שלו, הפרטית החתיכה
ש במסיבות־הענק התפרסם 36ה־ בן בובליל

 לי נודע גם עכשיו שבבעלותו. במלון מארגן הוא
 והוא המפורסמת, ספינת־האהבה את שכר שהוא

 ימים שיבעה שתימשך מסיבת־ענק, עליה מתכנן
ולילות.

 אומרת זאת — האחרונה התקופה כל במשך
חב באירועים אותו ראיתי — חודשים חמישה
צמודה אחרת יפהפיה פעם כשבכל נוצצים רתיים

 ארצה שחזרה ,24זד בת טלי של לא־גמורות טיות
בארצות־הברית. שנים כמה של שהות אחרי

 תוכניות להם יש אם עדיין יודעת לא אני
 קשר לקראת הולך שזה נראה אך ארוכות־טוות,

רציני.
 בעיר־ בבית־מלון יחדיו בילו הם השבוע בסוף

 מתכננים כשהם אילת, השעשועים־והתענוגות,
מסיבות־ענק. כמה עוד השאר בין

דמעות

ביחד
 הזמרת עם סלו הארוך הרומאן מאז
 הזמר- של שמו גקשר לא ארמוני, דפנה
 ואף אחרת, אשה עם ייייד שליי* מלחיו

ומדוע. למה שאל לא אחד
 שלום ביותר: פשוטה היא לכך הסיבה

מאוהב הארץ, שבזמרי מהבולטים חנוך,

תר!
השנה. של הרומאן היה זה שבועיים לפני עד

 הדראמתי, סיפור־האהבה על דיברה העיר כל
 אילנה והדוגמנית מלכת־היופי בין שהתחולל

 אלון והיהלומן מגדל־התנינים לבין שושן
 לשכור כדי שושן של לדירתה שהגיע תבור,

 עפו כבר שעה בת שיחה ואחרי הדירה), אותה(את
הח אחוזי־תזזית, והשניים, וניצוצות גיצים שם

הצהרות־אהבה. ליפו
 שהוא אלון, את מכירה אני כי נדלזמתי, קצת

ור מחיי־זוהר המתרחק מאוד, ושקט עדין בחור
 הוא איך טובה, נשמה החברים שמכנים מה כילות,

שלא לוהטת, בדראמה גיבור לפתע עצמו מוצא
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