
 רקנטי אודי לבנקאי אהבתה את מסתירה *
 להתגורר עברו השניים למענה. ביתו את זב

נישואין. על עדיין מדברים לא אן ודשיים,

 מכבי, ומראשי איש״העסקים אבידן, אמנון
 עירית החדשה חברתו לטובת ביתו את עזב

סבאג. אלברט היהלומן עם בדיונים נמצא

 בה. מעורבים היו שהם הקוקאין פרשת מאז ,
 במצב־ היו ואשתו במישקלו, באחרונה עלה

רב. זמן התראו לא שאיתם חברים ופגשו

כדורסר
בחמת

 מכבי נבחרת בין מישחק־הכדורסל
 המוסקוו־ לקבוצת־הכדורסל תל־אביב

 יוצא־דופן מיפגש היווה צסק״א אית
הישרא בחברה משהו שהוא מי לכל
 בעיק־ שנערכה הגדולה, למסיבה לית.
 בתל־א־ הילטון במלון המישחק, בות
ואי שכמעט החשובים, כל הגיעו ביב,

 דמויות חברתיים, באירועים נראים נם
בהק בעיתונים מתנוססים ששמותיהן

 את שהגדירו מי גם והיו שונים. שרים
 הצירופים כל הזוגות. כמסיבת האירוע

שם. היו האפשריים
 מאכלים של ושפע ויסקי רקע על
 את שם לראות היה ניתן שפות, ובליל

עמי את הסובייטים, שחקני־הכדורסל
בע הם מהם שרבים הישראלים, תיהם

 מארצות־הב־ שחומי־עור שחקנים צם
 המתנשא טקצ׳נקו, ולאדימיר רית.

 סנטימטר, 20ו־ מטר שני של לגובה
 רצו ורבים המסיבה, של האטרקציה היה

 הוא כצפוי, למזכרת. עימו להצטלם
 כשבחורות המצלמה מול לעמוד הסכים
 שרצו הגברים זאת, לעומת לצידו.

 אותו, עיצבנו קצת מזכרת־נצח, ממנו
אדיב. נשאר הוא אבל

 מתעייף שהוא גילה הענק השחקן לחסל. מסוגל הוא
 עמוד־ על המעמס שלו, האדיר המישקל בגלל מהר

ביותר. צעיר אינו שכבר העובדה ומשום השידרה
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 להסביר התקשו הם אנגלית. מדברים לא שהם מכיוון בבעיות נתקלו
 היו השחקנים מתורגמנים. של בשרותיהם להיעזר ונאלצו פשוטים דברים
תמונה. להן להקדיש נשות־זוהר מיספר ידי על ונתבקשו פופולריים מאוד

אבא בקרוב
חדש. לילד מאושרים

 ואשתו דניאל מוטי שחקן־הכדורסל
 הם מיספר חודשים שבעוד לבשר
השחקנים צעירי בין הוא דניאל
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