
והחוקר
 החשאי הרומן על לכם סיפרתי שעבר בשבוע

 גבוה, שהוא רק ידעתי עטרי. גלי הזמרת של
 נוספים פרטים חופשי. מיקצוע ובעל התיר, נאה,

לי. היו לא
 שלמרות לעצמי ואמרתי חושבים עשיתי אז
 בדיסקרטיות גלי של רצונה את מעריכה שאני
 ולפעמים להתפרנס, חייבת אני האישיים, בחייה

מתנגש. קצת זה
 של הגבר מי שגיליתי שלאחר חושבת אני
מדליות. שתי כבר לה מגיעות חייה,

 זה ועל במכירת־תקליטים, שיא על האחת
 של צבא בלי גם היסטרית בצורה מצליחה שהיא

 שהיא אומרת וזאת אישיים, ומנהלים יחצניות
 על השנייה והמדליה נטו. טובה זמרת פשוט

 החברים שהיו חתיכים והכי יפים הכי הגברים
 לשעבר כמו.הפליי־בוי כמה, להזכיר ודי שלה.
או ושחקן־הכדוריד המיסעדן רוזנשטוק, גדי
 שכרגע אמריקאי, וכוכב־קולנוע דורון די
 לוקאל־פטריו־ ממניעים שמו את זוכרת לא אני

טייס.
 לחבר שבקצפת. לדובדבן מגיעה אני וכעת

 בן חתיך הרשקוביץ, אודי קוראים הנוכחי
בנות. שתי פלוס גרוש ,37

באופנה שמח

עטרי גלי
ב״אקסוחס״ מיקרית פגישה

 ארבעה אולי או שלושה לפני הבקרים באחד
 יהו־ ברחוב אלכסנדרס לקפה גלי באה חודשים,

 כל של המיפגש מקום בתל־אביב, רה־המכבי
 הגבר את עינה קלטה ושם התל־אביביים, היאפים

הזה. הנאה
 יכלה לא הסכסית שהזמרת מספרת האגדה

 שממולה והגבר שהזמינה, העוגה את לגמור
 וכל ביחד, הם מאז שלו, הקפה בשתיית הפסיק
ני. הימים דיברי בספר כתוב יהיה מקווה אני השאר

 חוקר הוא שלה שהגבר לכם לספר רק שכחתי
 פותח הוא אלה בימים וממש במיקצועו, פרטי

 גלי,־>זוא על קצת יחקור הוא אם מישרד־חקירות.
האידי הרעייה להיות יכולה שהיא יגלה לבטח
לגביו. אלית בתצוגה ודוגמנית, פיזנטי ז׳ק

השלם בכל חברים 1ל יש

 הכל: בו שיש הזה, הסיפור על מתה שאני איך
 פאריס, יפים, אנשים אופנה, עוצמה, כסף, הרבה

לא? מה — ובעצם ניו־יורק, תל־אביב,
ככה: הולך זה אז

 מפורסם מאוד איש־אופנה מתגורר בפאריס
 האיש בעצם שהוא פיזנטי, ז׳ק בשם ועשיר
 לאחד קמו את והפך מונטנה קלוד את שגילה
כולו. בעולם המובילים השמות

 אודט בשם אשה יש חם, יהודי הזה, לפיזנטי
 חברים להם ויש טוב, חיים והם ילדים, גם להם ויש
 כמה בכל ארצה מגיעים גם והם העולם, בכל

ל לפעמים בענייני-עבודה, לפעמים חודשים.
 שרובם שלהם, בחברים לפגוש כדי אנדוויק

ומפורסמים. יפים עשירים,
 איש־ ,ביטון דויד בשם טוב חבר להם ויש
בישראל, לסירוגין המתגורר מצליח, עסקים

 והרבה חברים הרבה יש לו וגם ובמארוקו, בצרפת
 טוב וכמה — הפיזנטים של טוב חבר והוא כסף,
בהמשך. תגלו עוד

 חני בשם ישראלית חברה יש הזה ביטון לדויד
 ושקטה. נאה בחורה מוכרת, יחצנית אסולין,

 ובהרבה בשקט, התנהלו הארבעה כל של והחיים
חוצלארצי. סטייל

 מאוד צרפתית מיסעדה נפתחה חודש לפני
 עשרה שלגש גלריה של המיבנה גג על מיוחדת

 בסביבות גבר ביטון, שדויד אמרו וכולם חצי,1
 זה שהחיים מסתבר אבל להתמסד. מתחיל ,40ה־

 מהירות יותר והתפניות פעם, שהיה מה לא כבר
 הוא פתאום לעכל. מסוגלים ואתם שאני ממה

 חזק־חזק.... צמוד הוא וכעת חני, מחברתו נפרד
 אמרתי ז׳ק. של אשתו פיזנטי, לאודט למי? נחשו
בעולם־האופנה! ששמח לכם
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דראמה

במשורש
 אני שאולי חושבת הזמן כל אני כי טוב, ישנה לא אני האחרון בזמן
 הלשעב־ לג, מידה בין הסוערת במערכת־היחסים סצינה איזושהי אפסיד

 הלשעבר מעוז, דני האמיד רואה־החשבון לבין ברוך, הבאבא של רית
מעוז. ניצה אשת־החברה של

 ככה אמר שדני לי ומספרות שלי החברות איתי מתקשרות בוקר בכל
 חלילה. וחוזר אחרת, קרה מכן ולאחר ככה לו השיבה ומירה אחרת, ועשה

 כל וכמעט תאוצה צברה שלהם מערכת־היחסים שעבר, ביום־השישי אך
 תל־אביב של במשולש־הבילוי שלהם הענקית למריבה עד היה עם־ישראל

ביורדי־הסירה.
 עם האחרונים בשבועות מתגורר אינו מעוז דני כזה: הוא העניינים מהלך

 השישי ביום דיפלגנוט. במלון להתגורר עבר הוא ואם־בתו. אשתו מירה,
 בפינת הנמצא בסגשי־בר, שלו החברים את לבקר מעוז הלך הרראמתי
והירקון. יורדי־הסירה הרחובות
 רואה־החשבון במפתיע. למקום נכנסה בעלה, נפש היודעת לב, מירה

 מההלם, להתאושש כדי לרחוב ויצא הצליח, לא אך להתחמק, ניסה ההמום
 של הנוקב מבטה את כשראה אך פאטה־מורגנה. שזאת חשב הוא לרגע כי

מולו. נמצאת ובעצמה בכבודה שהיא לפתע הבין הוא לב, הגברת
 ניסה מעוז לעברו. שאגות־קרב בסידרת ופתחה בעיקבותיו, יצאה לב

כך: בערך היה שקלטתי ומה שלי. חוש־השמיעה את חידדתי ואני להתגונן,
 ושהוא הילדה, כלפי הכספיים חובותיו את מזניח שהוא עליו צעקה היא

 על כספים להוציא ושבמקום שלה. הפיסיו־תראפיה הוצאות את משלם לא
 ושהוא בני־מישפחתו. על הכספים את שיוציא מוטב במיסעדות, חברים
שלה. האישיים החשבונות בנושא בעיות לה עושה

 אוהב הוא אם מגלה גם הייתי דקות, חמש עוד שם נשארת הייתי אילו
בבוקר. 6 בשעה ופיפי קקי עשתה הילדה ואם מתוקה, חלה או לחם־קימל

 שמות ועשתה והסוערת, היפה האשה עמדה ארוכות, במשך.רקות וכך,
והשבים. העוברים לעיני המבוגר בבעלה
המישפחה. לכל הזאת, בסיררה הבא לפרק מחכה כבר אני

חבר סתם
 לנו גם בגלות שנה 2000 שאחרי חושבת אני
 חתיך מגיע לנו גם כוכב־קולנוע, לנו שיהיה מגיע

 וגם מוכשר גם לתלפיות, הבנוי גבר קולנועי,
 תורג׳מן, דן לו וקוראים כזה, לנו יש אז מושך.

 השחקנית של מזה־הרבה־זמן הפרטי החבר והוא
תורג׳מן. ענת הזמרת גם וכעת

 למסכים שייצא חדש בסרט מככב הזה החתיך
 סיפור־אהבה על מספר הסרט שבועות. כמה בעוד

 קום־ לפני שנה שהתרחש יהודיה, לבין ערבי בין
 של היפה לא אם לצידו, משחקת ומי המדינה.
כהן? שרון השחקנית הישראלי, הקולנוע

 אני למה עצמכם: את שואלים בטח אתם אז
 משום זה אז הזה? הסיפור כל את לכם מספרת
 מרשימות מאוד סצינות־אהבה כמה יש שבסרט
 שלבטח אמרו אנשים והרבה אירוטיות. ומאוד

 כי הצילומים, במהלך התאהב הזה הקולנועי הזוג
מלהס רק בדן המאוהבות נשים כמה מכירה אני

בו. תכל

הרחוב באמצע שאנגת־קרב

תורג׳מן ודן הכהן שרון
חתיך.. מאוד הוא מושך. נבר .הוא

 של לביתה דרינג־דרנגתי עשיתי? מה אז
 אותה. ושאלתי הכוכבת
 שלך?״ החבר ״מי

 כעת." חבר לי ״אץ
 את?" כמה ״בת
.״24 ״בת

 חבר?" לך אין ״למה
 עדיין.״ הגיע לא עוד פשוט הוא ״כי

תור־ רן עם קולנועית אהבה לעשות זה ״איך
ג׳מן?״

 לעבוד מאוד נעים היה מיקצועית. ״עבדנו
לצידו.״
 בעינייך?״ חן מוצא ״הוא
 אבל חתיך. מאוד הוא מושך. מאוד גבר ״הוא

 ליחסים גלשנו לא זמן. הרבה כבר חברה לו יש
 בינינו היה לא אבל טובים, חברים אנחנו אישיים.
רומאן."
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