
מעל } מאור י ארוחה
 זרה, בחורה פוגשים אתם אם לכם! דעו
שת כראי למיטה, איתה להיכנס רוצים ואתם

שיג פרטי, מישרד־חקירות לכן קודם פעילו
 בתחילת זול שנראה מה כי עליה. פרטים לה

בהמשכו. מאוד כיקר להתגלות עלול הדרך,
 בנם קובלנץ, רני תצוגות־האופנה מנחה

 חביב, גבר הוא דן, בגוש פיאט מוסר בעלי של
 נערות־זוהר, מיני כל עם רבים רומנים שניהל

 בשנים ביותר רציניות נפילות שתי לו היו אך
 רובין, בילי היחצנית עם האחת האחרונות.

חודשים, כמה בן רומאן ניהל הוא שאיתה

 התפעלו וכולם רומאן, ניהלו השניים אופנה.
ביניהם. האידילית ממערכת־היחסים

 שהרומאן רני החליט חודשים כמה אחרי
 שמעתה לרותי והודיע לו, מתאים לא הזה

בלבד. ידידים בגדר הם ואילך
 אותו הזמינה היא וחצי חודשיים לפני

 הם מה יודעת לא אני בביתה. לארוחת־ערב
 ארוחת״הערב שזאת מסתבר אבל שם, אכלו

 בחייו. עליה שמע אי־פעם שרני ביותר היקרה
 לו הודיעה הארוחה אחרי שבועות כמה כי

 היה שהאוכל מאירוביץ רותי חברתו־לשעבר
 לאחר החליטה פשוט שהיא טוב, כל־כך

בהריון. להישאר הארוחה
 אבל להקיא, או לבלוע אם ידע לא רני
 כי וכאבי־ראש, איומה בחילה קיבל הוא תיכף
 ילד זה אדמות עלי רוצה שהוא האחרון הדבר

רותי. מחברתו־לשעבר
 לשכנע וניסה רותי עם לשיחה נפגש רני
 נימוקים. עשרות והביא הפלה, לעשות אותה

 ללדת מתעקשת פשוט היא בשלה: רותי אך
הילד. את

שקו מה אבל הסיפור, של השלד בערך זה
בץ בין רה  אצל אפילו שערות לסמר יכול ל

 האחרונים השבועיים במהלך כי קרח. אדם
 כל־כך ונודעו תגליות, הרבה כל״כך נתגלו
 חייבת שאני הזה, הקשר על פרטים הרבה

 סופר־המדע־הבדיוני עם קודם־כל להתייעץ
בנושא. הדרכה לי שיתן אסימוב, אייזק

 דיונים. אין־סוף שם מתנהלים בינתיים
 להם שיהיה מהרעיון נבהלו רני של ההורים

 בני- של החברים כל גם וכנ״ל מרותי, נכד
המישפחה.

 לא אתם מדוע מבינה: לא פשוט אני
 מתכוונת אני באמצעי־מניעה? משתמשים

הגברים. אליכם,

רראש
 עם רומאן לה היה הלא־רחוק בעבר

שוי גבר  ביותר. בכירה עמדה בעל נ
 רמה, ציבורית במישרה הנושא זה, גבר
 אך למענה. מאשתו להתגרש עמד אף

 בקשרי נשארו והשניים בו, חזר לבסוף
ת ועבודה. ידידו

 מזכירת מלר, ירדנה היא האשה
בס נמרצת אשה בכנסת, סיעת״הליכוד

 רווקה לחייה, המאוחרות 30ה״ ביבות
בירו והמימשל החברה בחוגי פופולרית

שלים.
 לבין בינה הרומאן עמד שנים במשך

 מיש- קן הקמת לפני כמיכשול אהובה
 כמה ולפני השתנה, מזלה אך חם• פחתי

 הור* משה את הכירה היא חודשים
ביחד. הם ומאז ר״ץ, סיעת דובר ביץ,

הק את כשחצה שהתפרסם הדובר,
 מעל הימנית, התחיה ממיפלגת ווים

 כיכב ר״ץ, למיפלגת ישר הליכוד, לראש
לכנ ד״ץ של בתשדירי-הבחירות בזמנו

סת.
 גילו הבירה באיזור שלי השפיונים

 במקומות שעות־העבודה אחרי אותם
 קניות עושים אותם ראו למשל, שונים.

במ מבלים או בסופרמרקט, משותפות
ת ולפי שקטים, קומות  ושל אלה עדויו
 מתרחש שמשהו הבינו משותפים חברים

לעבודה. קשור שאינו השניים בין
לעג- השפיון לי גילה אלה בימים כבר

 מלר ירדנה
 מישפחתיד קן

 !לע- מתכוננים שהשניים ייני־מיפלנות
חדיו, להתגורר בור  על אולי שמרמז מה י

מישפחתי. קן הקמת
יע הורביץ אם אתפלא לא אופן, בכל

 1 הפעם אבל נוספת, פעם הקווים את בור
 טוב לי עושה שבאמת מה אבל לליכוד.

מאושרת. שירדנה לשמוע זה הלב על

קובלנץ רני
מהניסיון לומד לא

 בהריון שהיא כילי טענה סיומו שלקראת
 ובבדיקות כספים, ממנו תבעה לדבריו ממנו.

 בהריון, לא שהיא לבסוף גילתה היא שעשתה
הדדית. במילחמה פתחו הם ואז

 שנה הלקח. את למד לא שהוא נראה
תי בשם גרושה הכיר הוא לאחר־מכן  רו

בייצור־ העוסקת לבן, אם ),32(מאיו־וביץ

רוח
טיסות

 מבשרת אני עצב במעט מהולה כשימחה
 המוצלחים הרווקים אחד של נישואיו על לכם

 זה על היא השימחה בתל־אביב. והחביבים
 הצליחו שלא אלה כל על והעצב נישא, שהוא

 ,25ה־ בת לשם, טל שעשתה מה לעשות
חוג־הבליינים. של הסכסיות החתיכות אחת

בביו הראשון התואר את שסיימה טל,
הצ ליהלומן בספטמבר 18ב־ תינשא לוגיה,

ד בן גולדנר אילן והמצליח עיר .30ו
 כדי השבוע, בתחילת אותם להשיג ניסיתי

 שהם לי נודע אך פיקנטיים, פרטים לשמוע
 הוא ימים. ארבעה בן קצר לטיול לבלגיה טסו
היה מרכז לאנטוורפן, בענייני-עבודה טס

המל את לחדש טסה והיא אירופה, של לומים
 יטוסו הם החתונה אחרי ימים כמה שלה. תחה

 יחזרו וכשהם הרחוק. במיזרח ארוך לירודדבש
 יטוסו ואז קצר, זמן במשך איתנו יהיו הם

 יותר לי אין לבראזיל. חודשים לשלושה
 כי שלהם, הנוספים סידורי־הטיסה על פרטים

 בחו״ל. הוא אף נמצא שלהם סוכן־הנסיעות
 אופן, בכל אתכם. איידע אני שאדע, ברגע אך

 הגיע לא עדיין שהאבטלה להבין יכולים אתם
שלהם. לסביבה
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 שישים מאתיים לפרק עוברת אני וכעת
 ואליאם לב מירד! ב׳: חלק וארבעה,

 תקציר את לפניכם אביא תחילה אברג׳יל.
 תל־ יפהפיה לב, מירה הקודמים: הפרקים
 רומאן מנהלת צפון־אפריקאי, ממוצא אביבית

 השר של דודו בן אמ״־חצירא, ברוך עם
 וברוך מירה אבו־־חצירא. אהרון לשעבר
 לבאבא־ הופך ברוך גדול. בכאסח נפרדים

המרו העדה בני של הרוחני מנהיגם ברוך,
 לה שמגיע הכסף את סופרת ומירה קאית,
ממנו.

 מירה חוזרת, מירה לחו״ל, נוסעת מירה
 בחו׳׳ל, המתגורר עשיר יהודי מחזר מכירה
 בארצות־הברית. מירה ולחילופין בארץ, מירה

דני רואה־החשבון את מכירה מירה

 הגרוש מעוז,
 הידועה מעת,

מידה השלישי.

של
 העולם מנהיגי עם בקשריה

ודני מירה מתאהבים, ודני

גולדנר ואילן לשם טל
שלהם לסביבה הגיע לא שד המיתון

אברג׳יל ואליאס לב מידה
ידידים רק

 ומתחתנים, מתפייסים ודני מירה רבים, ניצה אשת־החברה
חמודה. ילדה נולדה למירה

העיתו דפי ומעל בבית רבים ודני מירה
 על מריבות בבתי־מישפט, ודני מירה נות.

 דראמה בקיצור, ודמי־מזונות. וכסף רכוש
אדירה. מזרחית

התפ ודני מירה הנוכחי: לפרק הגענו כך
 1 קרבות־רחוב שניהלו אחרי ימים, לחודש ייסו

ב־ ירמיהו־הירקון במשולש־הבילוי אדירים
 1 שבו מבית־המלון הביתה שב דני תל־אביב.

 החזיקה ההתפייסות אך באחרונה, התגורר
 ן עזב שוב ודני יולי, בחודש גשם כמו מעמד

עד הבית את  אינה מירה אך בלתי״ידוע. לי
! במאבקיה. וממשיכה מרפה

יום־ את ידידים בחברת חגגה היא השבוע
 ן חושבים אתם ומי בבירה, במיסעדה הולדתה

 אחד הזאת? במיסעדה לחברה לה אירח
 ן אליאם איש־העסקים ביותר, הטובים מידידיה
 להיות כדי מחדל במיוחד שהגיע אברג׳ל,

ביום־הולדתה. נוכח
 באיזור שהיו הטובות הנשמות שכל מובן

 לבין בינה קורה מה ולברר עליה עטות החלו
 כולם את איכזבה מירה אך הזה, האליאס
 ן היא בלבד. ידידותי בקשר שמדובר והסבירה

 המחכה נשואה, אשה שהיא טענה גם
 ן תחשוב היא חופשיה כשתהיה ורק לגירושיה,

 ואליאס היא סיפרה, כך בינתיים, קשר. על
 עסקן יפתחו שהם וייתכן עסקים, על דיברו

.39בארצות־הברית. משותף


