
הבר
אפשרי

 השכנה אבל חשוב, זה כמה יודעת לא אני
 שישי יום בכל פוגשת אני שאותה שלי,

 היא תיאטרון*, אוהבת מאוד בקונדיטוריה,
 ואשתו ויינברג עמי שהשחקנים לי סיפרה
מזה. זה נפרדו מרציאנו שוש
 השכנה אבל חשוב, זה כמה יודעת לא אני

 המדינה כל שנתיים שלפני לי הזכירה שלי
 בין שהיה־או־שלא־היה הרומאן על דיברה

 סטיבן האמריקאי שחקן־הקולנוע לבין שוש
 מסרטי באחד בארץ פה שהופיע באואר,

ההסרטה במהלד לשעבר). גולן (גלוסס

מרציאנו שוש
פרידה

 גריסית, מלאני השחקנית ארצה הגיעה
 שהופיעה הדרן, טיפי השחקנית של בתה

 הציפורים בסרט־המתח הראשי הנשי בתפקיד
 הכוכב עם התחתנה זו ומלאני היצ׳קוק, של
מסטיבן. ילד לה יש אבל ג׳ונסון, דון

 על ישפיעו הפרטים כל איך יודעת לא אני
תדעו. אתם שלפחות רצוי אבל ושוש, עמי

 אולי ארצה, ישוב סטיבן אולי יודע, ומי
 של הבת את ויכיר לארצות־הברית ייסע עמי
לא? אפשרי, הכל נובק? קים

אפירה
ער

הכינרת
שכ שלי לשפיון אמרתי השנוע בסוף

ר  הבעלים על הסיפורים מכל לי נשבר נ
 את אונסים שלהם, הישים את המכים
 בת פריחה איזה ומחזיקים שלהם הבנות

 לי שיביאו רוצה אני מאהבת. תקן על 19
 לי איכפת ולא אמיתית, לאהבה דוגמה
 קשה, עבדו הם קיטש. יהיה שזה אפילו

 חיפה ירושלים, אילת, את חרשו הם
מט לי הביאו ולבסוף ואיזור״המרכז,

הבא: הסיפור את בריה
 אי- הבורקס, מלך קבע בליל-שבת

 פגישה חבריו עם אלקולומברי, ציק
 היעודה, נשעה בטבריה. הלידו בחוף

 וניניהם החברים, הגיעו נערב, 10.30
 מיסעדת של הבעלים פרגסיס, משה

 גינת רפי ליאורה, ואשתו אולימפיה
לב עוזי תת־אלוף נאווה, ואשתו

 שוש, וחברתו-לחיים פו׳׳ם מפקד צור,
 מירושלים, דוידוביץ ושרה מתי

 קירשטיין, ורוחל׳ה ברוך
 ואשת-החברה מירושלים, תעשייגים

 עוד אליהם הצטרפו לחוביץ. יונה
 של מישפחה קרובי אנשים, עשרות כמה

 ליאת. ואשתו איציק
 ויצאה לספינת-הלידו עלתה החבורה
לשייט.

לפגי איחר עצמו אלקולומנרי איציק
 נלווית- 11 בשעה והגיע החברים עם שה

 האחראים לפני התנצל הוא אשתו.
 בסירת-מי- אותו שיקחו וביקש לשייט

 כשעל בכינרת ששייטה לספינה, רוץ
החברים. כל סיפונה

 לבקשתו, נעתר החוף, מבעלי איתן,
 והחל שלו לסירת״המירוץ אותם העלה

הגיעו כשהם הלידו. לעבר להתקדם

החובות רגמר ער
 לא זה איך עליכם. מתפלאה ממש אני

 למלכת־המים קרה מה עצמכם את שאלתם
אותה? רואים לא מדוע סיבוני? אילנה
 לפני מלכת־המים שהיתה אילנה, ובכן,
 מתל״אביב שנתיים לפני עברה שנים, שמונה

 אוהבים שהכל הזאת, החמודה ללוס־אנג׳לס.
כמלכת־ היבחרה מאז בארץ כיכבה אותה,

בחגים אולי
 כחג־ הרבה ועבדה כדוגמנית־מסלול, המיס

 ממעמד גדולה. חברת־אופנה של מנית־הבית
 חנות־ מנהלת הפכה היא דוגמנית-בית של

שלה. הדגל
רצ חרוצה, שאפתנית, בחורה אילנה, אן

עצמאית. להיות והחליטה בחיים להתקדם תה

 נער־ סיטשון, ג׳קי בן־זוגה, עם ביחד
 בוטיק פתחה היא תל״אביבי, שעשועים

 וב־ במקוריות שעוצב הבוטיק, לבגדי־גברים.
 החנויות בנוף מרענן חידוש היה דימיון,

 — זאת למרות אך שבאיזור, הסטנדרטיות
 אך צלעו. המכירות — זה בגלל ואולי

 על כנראה האפילה לאילנה ג׳קי בין האהבה
 תיכננו אף והשניים הפיננסיות, הצרות

הגדול. הבום אירע ואז להינשא.
 של חובות אחריו והותיר מהארץ, ברח ג׳קי
 עם נותרה אילנה דולארים. אלפי עשרות

 לבריחה שנילוו הבעיות וכל השיירים,
 מסרט־ כלקוחה שהיתה ג׳קי, של הדראמטית

קלאסי. מתח
 החובות, את לשלם עצמה על לקחה אילנה

 החנות את שלה. היו לא שמרביתם למרות
אחרת. לבעלות העבירה היא

 כמנהלת עבדה היא חודשים כמה במשך
 ללוס־ טסה מכן ולאחר ברחוב־דיזנגוף, חנות

 את ולשלם לעבוד התחילה שם אנג׳לס,
 שהיא סיפרו שלה החברים שנותרו. החובות
 תגמור שהיא עד ארצה לחזור שלא החליטה

ה הנושים. לגבי שלה ההתחייבויות כל את
 ג׳קי לשעבר, בן־זוגה הזה: בסיפור קוריוז

 לוס־ אך בלוס־אנג׳לס, הוא גם נמצא פיטשון,
 להתגורר שם ואפשר תל־אביב, לא זה אנג׳לס
ממול. השכן את לפגוש מבלי שנה 50 במשך
 הרומאן אחרי קוריוז: עוד רוצים אתם ואם

 אחד הל, אדי שלה החבר היה ג׳קי עם
 מה ונחשו תל-אביב. של החתיכים הרווקים

 של הבעלים הוא צדתקם! נכון, עושה? הוא
 ג׳קי של בבעלותם בעבר שהיתה החנות

 מאוד. מצליח — לעומתם — והוא ואילנה,
 להגיע אמורה שאילנה לי אומרים החברים

בחגים. ארצה

אלקולומברי ואיציק ליאת
ביום־ההולדת שר1א של דנושת

 ומישהו עלטה, לפתע השתררה לספינה,
 בני בגנרטור. תקלה שיש ברמקול צעק
ת הועלו אלקולומברי הזוג החשי בחסו

 וכל האורות הודלקו ואז לספינה, כה
 שמח יום־הולדת בשירת פרצו הנוכחים
לליאת.

 חל היום שבאותו איציק, של אשתו
 והתחילה נדהמה ,30ה־ הולדתה יום

 לא פשוט היא התרגשות. מרוב לבבות
עיניה. למראה האמינה

ת תיד  לה הכין שבעלה לה התברר דקו
 והזמין ליוס-הולדתה, מסיבת־הפתעה

 את מישפחתם. בני ואת חבריהם את
שלו ילדיו את וגם ואחיותיה שלה האמא

נסיך
הגיינסים

 תראו בסיקור. תמיד זוכה מלכותי הריון
הנסי של ההריון על באנגליה כותבים כמה
הנסי גיסתה, של ההריון ועל דיאנה כה
סרגי. כה

 כרוניות, יש אבל נסיכות, לנו אין בארץ
 מעבר כולן לצערי שוודית. רוזנת גם ואולי

 תיכנס לא מהן אחת ואף הראשונה, לפריחה
הנוכחי. בגילגול לא לפחות להריון,

מלכות־היופי רק זה לנו שנשאר מה אז

הראשונים. מנישואיו
 וליצנים רקדנים החגיגה. החלה אז

 שאר הצטרפו ואליהם לרקוד, התחילו
 .2 שעה עד שמח שם היה החוגגים.

מבע מתנה ליאת קיבלה הערב במהלך
 במיוחד שהוזמן גדול צמיד־זהב לה:

 אחרי קאשי. התכשיטן אצל עבורה
 לאחד החבורה כל הלכה לחוף, שחזרו

הז עד השתוללו ושם בעיר, הפאבים
 יונה מנצחת השימחה כשעל ריחה,

 השולחנות על במרץ שקיפצה לחוביץ,
והבר.
 זאת מה אז - אהבה לא זאת אם

אהבהז

 עם התחתנה דרוקר, נילי מהן אחת לשעבר.
 שיש ששון, מוריס בשם אמריקאי עשיר

 בארצות־הברית גדולה אימפריית־ג׳ינסים לו
ובהונג־קונג.

 מלכה־ שהיא טוענות שלי החברות אמנם,
 שלי השפיונים זאת לעומת אך לשעבר,

מל כמו חיה שהיא לי מגלים בארצות־הברית
 הביאה היא שנתיים לפני ואכן, בהווה. כה

 שנה, 20ב־ בערך ממנה המבוגר לבעלה,
 שהוא בעיניו חן מצא כל־כך וזה יורש־עצר,

 בטח מזה אחד. עוד רוצה שהוא החליט פשוט
בהריון. שהיא כמוני הבנתם

 מדובר אם ולראות לחכות רק נותר עכשיו
 זאת תהיה שהפעם או קטן, נסיך־ג׳ינס בעוד

נסיכה.

ששון ומוריס דרוקר נילי
קטנה ג״נס נסיכת 1א קטן ינם נ נסיך


