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 פתאום מה
? פרופסור \

 שיש מסתבר אך לפנסיה, יצא שמועתי שרב־סרן לתומי חשבתי
 מדהים. פשוט שזה חרוצים כל־כן־ והם לעבוד, שאוהבים פנסיונרים

 הארץ הדוגמנית של הרומאן על שבועיים לפני לכם סיפרתי
 לענייני־ ארצה המגיע אמריקאי עורן־־דיו אלמוני, גבר עם דונסקי
 וגם שמו את שאגלה יהיה וההמשך נגמר, זה שבזה חשבתי עסקים.

 מיני כל קיבלתי הידיעה פירסום עם מייד אך שלו. תמונה אשיג
 עורו־דץ בכלל שאין טלפוניות, וידיעות פתקים תישדורות, מסרים,

 מאוד, מכובד גינקולוג סר, דויד בפרופסור מדובר אלא אמריקאי,
 על שמר ומאז הדוגמנית, של בנה נואל, את יילד שנה 13 שלפני
הדוגמנית. עם הדוקים ידידות קשרי

 אחרת וידיעה למענה, מאשתו מתגרש שהוא סיפרה אחת ידיעה
 מה לעצמי: אמרתי לדוגמנית. הגינקולוג בין הקשר חידוש על דיברה

 והיא דרינג־דרינג, עשיתי הדוגמנית? עם להתקשר מאשר קל יותר
ענתה.

. המרחלת." זאת קארין, ״שלום
קרה?" מה ״שלום,

 אנשים כמה שלד? החדש הרומנטי הקשר על שכתבתי זוכרת ״את
 האמיתי הקשר מן הדעת את להסיח כדי פעולת־הסחה, שזאת טוענים

סר." הפרופסור עם
לציבור, יראה שזה חושבת את איך אשקר? שאני למה פתאום? ״מה

 שזה יסתבר ובסוף אמריקאי, עורד־דין עם רומאן על מספרת שאני
סיפורים!" לספר צורך לי אין אחר? מישהו עם רומאן לי ושיש שקר

השמועות?" מקור מה ״אז
נואל, בני של הסנדק הוא שלי. קרוב ידיר הוא סר דויד ״הפרופסור

 ויפה." מיוחד קשר לנו היה ובעבר
״וכעת?"

נואל." בני של הבר־מיצווה מאז כבר אותו ראיתי ״לא
המיועד?" הגבר מי זאת, בכל ״אז
 והוא סטיב, לו קוראים הפרטי. שמו את זה לנדב מוכנה שאני ״מה

ימים." 10 בעוד ארצה יגיע הוא בלוס־אנג׳לס. מתגורר
אז?" יקרה ״ומה
 שאני רוצה הוא כי מקום־המגורים, לגבי מחלוקת בינינו ״יש

 פה לי טוב כי בארץ, להישאר רוצה ואני בארצות־הברית, עימו אתגורר
נואל." לגבי לי חשוב וזה

לאחרונה?" שלך העיסוקים ״מה

דונסקי קאריץ
שלי־ קחב יריד א1ה ״הפחפס!ר

המפי עם ביחד השנה, תגלית של הגדולה התצוגה את עושה ״אני
 י להכיר הראשונה תהיי את לי, תאמיני זאת, מלבד כרמלי. רינה קה

ימים.״ 10 בעוד ארצה יגיע כשהוא אותו

עיתונאים
תיירות־ערך
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הדבר. 1

בן־ישי רון
ל־ ״הארץ בנזערכת חיפש מה

 תלמו־ מעשיה כמו לכם יישמע אולי
 אומר זה אוחזיו״בטלית, שניים בנוסח
כך לא אך שלי. כולה* אומר וזה שלי

 עורר־הדיןז נראה שעבר החמישי ביום
 1 הרשות־ יושב־ראש מנטקביץ, אריה

 י (מחק עובד או מבלה כשהוא לניירות־ערך,
 1 סכסית בלונדית של בחברתה המיותר) את

 'עם מיודד בעבר שהיה מנטקביץ, ומשכנעת.
 1 ק1נ פרשת מגיבורות אחת מונסה, הדסה

 י עבי־ על בכלא כעת היושבת ךאמריקה.1צפ
 ואולי משועשע, נראה בבנק, הקשורות רות
 שלצידו] שהבלונדה מתשומת־הלב מופתע גם

עוררה.
 {חברים אותו שאלו ללכת, קמו כשהשניים

 ממי] שנהגו השיב מנטקביץ ממהרים. הם לאן
 מונטיפיורי^ ברחוב הרשות, בבניין לו תין

 ] לירו־ הלילה עוד להגיע ושעליו (בתל־אביב),
שלים.

 ממנטקביץ,^ קלה אתנחתא נקח עכשיו
 הצבאי הפרשן בן־ישי, לרון ונעבור
 ומוכשר,^ נאה גבר גרוש, רון, אחחנות. ■דישח
 למערכת/ מגיע כשהוא פעמים כמה נראה

 הגיחד^ ואז במכוניתו, בסבלנות מחכה הארץ.
 נכנס בלונדית, חתיכה האפור מהבניין

 שוני! למקומות דהרו והשניים למכוניתו
בתי־קפה. מיסעדות, בעיר,

 מוכנה( גר הוא שבו בבניין רון של השכנה
 רון] את ראתה שהיא ספר־התורה על להישבע

בדירתו. נבלעים והבלונדית
 הב־] מי לדעת סקרנים מאוד בטח אתם נו,

 שגברי: המצויינות המעלות בעלת לונדית
 העיתונאית] זוהי ובכן, בחברתה. חפצים רבים

 חברתץ טור בעלת גלילי, אירית הגרושה
 שבשבועות^ בטוחה אני שמעתי. ראיתי בשם

1 דברים. הרבה ושמעה ראתה היא האחרונים
 ל־ רצה אני מחר וכבר מקנאה, ממש אני

 אזכה/ אני גם אולי ופן. גוונים לעשות מיספרה
וכרישי. מנטקביץ עם לארוחת־צהריים

שעות
נוספות

 משה ושמו איל־קולנוע, יש לירושלמים
 ג׳וב בית״ר־ירושלים. מנהל גם שהוא דדש,1

הר מביא השני והג׳וב כסף, הרבה מביא אחד
וקשרים. כבוד בה

 רבות שנים במשך נשוי היה הזה הדרש
 ארבע לו שילדה אינגריד, בשם לאשה
בחור אינגריד הכירה הימים באחד בנות.

תוב כ
בקרפים?

 שלנו הלאומית כשבחברת־התעופה פעם,
 הרבה גם היו וחכמות, יפות דיילות המון היו

 כמו לחברה אדעל הפכה כיום אך סיפורים.
 מספקת לא כבר היא אומרת, זאת החברות. כל

כבעבר. פיקנטיים סיפורים
 של שדיילות־העבר הסתבר השבוע אך

 אחת חדשות. לייצר ממשיכות עדיין החברה
 לפני שנישאה היפה, כרנר עדנה היא מהן
 שוורץ, שימעון בשם לבחור שנים כמה

 מפני הדוקטור", ״שימעון בכינוי יותר המוכר
 התיכון במיזרח ביותר הגדול המומחה שהוא

 לנושא דוקטור פשוט הוא למישחקי־קלפים.
הזה.

 למרחקים, גם יצא ששמו מספרים החברים
מזמי היו יותר צעיר כשהיה לארצות־הגויים.

 באנגליה, קלפים של לסופי־שבוע אותו נים
 מדובר ולא מקומות. מיני כל ובעוד בגרמניה

 אלא הפולניות, הדודות של במישחקי־רמי
רציניים. במישחקים
 שהוא הבטיח והוא נישאו, ועדנה שימעון

 אך ילד. להם נולד וגם טוב, בחור יהיה
 שם והתחילו לסורו חזר שהדוקטור מסתבר
 זמנית, פרידה על דיברו וויכוחים. מריבות

סופית. פרידה על דיברו ולאחר־מכן
 הגיעו כבר שהם לי התברר שעבר בשבוע

 שרותיו את שכרה ברנר הגברת לעורכי־דין.
 הוציא שגם ישראלי, דב עורך־הדין של

 ולאחר■ דמי־מזונות, תשלום על בקשה בשמה
 ידה ועוד דמי־מזונות אי־תשלום על צו מכן

 הדירה. על היא האמיתית המערכה נטויה.
 חובות לתשלום אותה למכור רוצה הבעל

 האשה ואילו בנותר, להתחלק ואז שונים,
 משווי חצי תובעת עורך־דינה, באמצעות

 השאר הבעל. של לחובות קשר כל לא הדירה,
בית־המישפט. ביד הוא

 השפה את ללמוד רוצה שהיא והחליטה רוסי,
 הקומוניזם רזי שגם מובן בוריה. על הרוסית
 מטלטליה, את ארזה היא אז אותה. סיקרנו

 הרוסי עם להתגורר ועברה מבעלה התגרשה
שלה.

 מאר־ קארל של בקפיטל שלה הבקיאות
 להריון נכנסה אף שהיא גדלה, כל־כך 03

מהרוסי.
 הכי־ האנשים אחד שדרש, תחשבו אל אן־

הת כאשר נואש. אמר בירושלים, פופולריים
 חתיכות הקולנועיות זרועותיו על נתלו פנה

למכביר. ירושלמיות
בלונ שלו, המזכירה היא שבהן האחרונה

 שהתחילה שמאז אומרים וחטובה. גבוהה דית
נוס שעות במישרד נמצא הוא אצלו לעבור

 מלווה שהיא לשרותיה זקוק כל־כך והוא פות,
פגישותיו. לכל אותו

והחבר־! הבנות דדש, משה
לסכביר ת1שלםי1יר חתיכות
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