
 לבית־המישפט לבוא משולי מנעה לא זאת
בן־זוגה. את ולעודד
 זכתה 1978 שבשנת עד נמשך זה ככה

 מטי־ מאחת כשחזרה בעצמה להיעצר שולי
 כמות עם נתפסה היא חובקות־העולם. סותיה
 עשו מעצרה ובעיקבות דולארים, של גדולה

דולארים. עוד שם וגילו בבית חיפוש לה
 שנה ההמשך. לעומת כלום לא זה אבל

 שהיא התגלה יותר, קצת אולי או לאחר־מכן,
המפור לחבורת־הכרם כבלדרית משמשת

 יהלומים להעביר היה ושתפקידה סמת,
בשלי לישראל, מדרום־אפריקה מלוטשים

 מאסר־ המרצה אחרוני, רחמים של חותו
הכפול. הרצח על עולם
 היא ולאחר־מכן בכלא, קצת ישבה שולי אז

שנפלה טובה, ילדה היא שבעצם החליטה
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הסוף? - אנבל
 אנבל מהדוגמנית דבר רב זמן זה שמעתי לא לדאוג. כבר התחלתי

 רומן על השמצה או מריבה על ולא חדש, רומן על סיפרו לא טמיר.
אלחוטית. דממה פשוט קודם.

 עובדת שהיא גיליתי במהרה אך למחתרת, ירדה שהיא חשבתי
 כל־כך אותה המכירה אני, אך פרופיל. הורידה פשוט והיא בתצוגות,

הזה. השקט מאחורי מסתתר שמשהו יודעת טוב,
 יודעות הן האם שלי החברות את ושאלתי בירורים כמה עשיתי אז

 כבר ואני בשלילה, השיבו הן טמיר. אנבל של החדש הסטוץ על
 כמה טמיר הגברת של בחייה שיש עצמי על כעסתי וגם התייאשתי

 וכש־ דרינג״דרינג, שעשיתי מובן אז אליהן. הגעתי לא שעוד פינות
עליה. התנפלתי אותה תפסתי

הזאת?" האחרונה התקופה כל היית ״איפה
 אצל וגרתי שבועות, שלושה כמעט בשפעת חולה קצת ״הייתי

בתצוגות." עוברת הזמן כל אני מזה וחוץ הורי,
חיי״האהבה?" עם ״ומה

 אני בשבילי. לא הם הישראליים הגברים אחד. אף לי אין ״כלום.
כאן." של המנטאליות בשביל לא

בעניין?" עושה את מה ״אז
הארץ." את עוזבת ״אני

״מתי?"
 כבר אבל הזה, בעניין רצינית לא שאני חושבים מאי. ״בחודש

 כמו מכשירי־החשמל, כל את שלי. הרהיטים את למכור התחלתי
 לפני ממש אמכור אני ומכונת־הכביסה המזגן הטלוויזיה, המקרר,

הנסיעה.״
 לאמריקה." עוזבת שאת מבינה ״אני
ואני בית, להורי יש שם טמפה, לעיר לפלורידה, נוסעים אנחנו ״כן,

 נסיון צברתי לי, תאמיני תצוגות. באירגון שם לעבוד להתחיל רוצה
 למארגנות." מקורבת מלהיות רק הזה בתחום

 גברים?" עם ״ומה
 שלו, שבראש מה עושה אחד כל קל. יותר הרבה זה שם לי, ״תאמיני

פה." כמו רכילות אין

שולי
 בכיכר־ אדירה סצינה היתה השבוע

 | מכוניות־ שם הסתובבו בתל-אביב. המדינה
 שעקבו סקרני!! ומאות אמבולנסים מישטרה,

 (חנני שולי בין שהתרחשה הדראמה אחרי
אמרי. יוסי איש־העסקים בעלה, לבין

 | של מלכת־המים שהיתה חנני, לגברת
 נסיון כבר יש שנים, הרבה לפני הזה השלם

(עברה 34ה־ בת נציגי־החוק. עם לא־מבוטל

 שהזמר ידיעה אלי הגיעה חודשיים לפני
 להתגרש. עומדים טלי ואשתו סיני אריק
 הסיפור את לי שהעביר שלי, השפיון אומנם,

 המהימנות, בסולם עשר ציון אצלי מקבל הזה,
 עם התקשרתי לי. הספיק לא כמובן זה אבל
 במיק־ רקדנית והחברותית, החיננית טלי

קרה. מה אותה ושאלתי צועה,
 של בנותיו שתי ואם השלישית אשתו טלי,

 שזה ואמרה וכל מכל זאת הכחישה אריק,
 אמת ושאין מתגרשים, שהם לא־נכון ממש
 שאותו לה אמרתי האלה. השמועות בכל

 מה מכות. על וגם צעקות על לי סיפר מקור
אריק. לבין בינה נהדר הכל פתאום!

 מבני־ אחד אם כי היריעה, את גנזתי אז
 שאסתור אני מי לא־נכון, שזה לי אומר הזוג
דבריו? את

הארץ־ את שזבח .אני

א7 זאביםל
 בעיתון קוראת אני והנה חודשיים, עברו

באמ הגישו, טלי ואשתו סיני שאריק מעריב
 הסכם־ את גלם, מיכאל עורך־הדין צעות

 גם בידיעה לבית־המישפט. ביניהם הגירושין
 דמי־ לחודש שקל 1500 ישלם שהזמר נאמר

מזונות.
 שזה לעצמי ואמרתי הידיעה את ראיתי

 לבית־ פונים שמתגרשים בני״זוג שני מוזר.
עורך־הדין. אותו באמצעות המישפט

 יוצא־ לי נראה הדבר בתחום, שלי מהנסיון
 פונה מבני־הזוג אחד כל כלל בדרך כי דופן,

שלו. לעורך־הדין
 במצב״רוח אותה ומצאתי לטלי טלפנתי

 של כמו לא שימחת־חיים, הרבה עם מעולה,
אותה: שאלתי בצרות. אשה

 התחמקת את חודשיים? לפני קרה ״מה
 זה עכשיו האמיתית. התשובה את לי מלתת

בעיתון!" היה
 ושהיא התחמקה, לא שהיא לי הבטיחה טלי

אותי. למרוח ניסתה לא
נכונה. במעריב הידיעה אם אותה שאלתי

שאולי משהו לי ואמרה רגע, הירהרה טלי

 השניצל
גליה של

אלבין

 לפני לקח. אלמד לא פעם אף שאני נראה
 של טובה מידידה שמעתי בערך, שנה, חצי

 המו״לית להיות עומדת שגליה אלבין גליה
 פרטים, לברר כדי אליה צילצלתי מעיטין. של

קרי ממנה ושמעתי
 ״שטויות! בנוסח אות

 כמה ועוד קישקוש!"
 אינטליגנטיות, מילים
דו משמעות בעלות

מה.
 שהגברת הבנתי

 מסיבה לדבר, רוצה לא
הבנ לא אבל כלשהי.

 צריכה היא למה תי
 כזאת. בצורה להגיב
 היתה יומיים כעבור
 על־כך רשמית ידיעה

העיתונים. בכל
 עם קשר יצרה שגליה לי סיפרו השבוע

 יחתן והוא לבקשתה, נענה והרב לאו, הרב
 חורש בעוד הטייס, שלה, החבר עם אותה
וחצי.

 אם ולשאול איתה להתקשר היססתי:
 רוצה אני אם הרי לא? או נכונה, השמועה
 לשוק־הכרמל. הולכת אני צעקות, לשמוע

להסתכן. החלטתי אבל
 לא. או מתחתנת היא אם אמרה לא גליה

 הרב עם בקשר אכן שהיא אמרה היא בהתחלה
 זוכה שבו החיובי היחס בעניין זה אבל לאו,

 אחר־כך הדתיים. מצד שלה ירחון־הערווה
 מתחתנת שהיא אכתוב שלא למה שאלה היא
 רג׳ואן, מורים עם או נתניהו, ביבי עם
 דפי מעל בעבר איתם אותה שידכו כבר הרי

 ניסיתי כאשר לבסוף, אמרה. היא העיתון,
 אמרה, היא לעניין, תשובה שהיא איזו לקבל

 שישי יום ״עכשיו שלה: הרגילה בעדינות
 לי לעלות מתחיל והוא שניצל, אכלתי בערב,

 בחיים מחטטת כשהעיתונות למעלה.
 היא השאלה להקיא. רוצה אני שלי, הפרטיים

אחר־כך." או עכשיו השניצל את להקיא אם

 ״הידיעה רש״י: פירוש עם אותו, להביו אפשר
מתגרשים." לא אנחנו מהימנה. איננה הזאת
 שבעניין המיסתורין את הבנתי כל־כך לא

 יוצא־דופן ממש נשמע זה כי הסבר, ובקשתי
 התשובה משותף. עורך־דין בני־הזוג שלשני

 הוסיפה עוד ממנה שקיבלתי המסתורית
 לי, ״תאמיני הוא: הנה הסבר. ביקשתי לעניין.

 הזה. עורן־הדין זה מי יודעת לא אפילו אני
 אותו. מכיר לא אריק גם .אותו מכירה לא אני
 לנו יש הזאת. הידיעה זבובים, ולא דובים לא

ם )3(לי מקסימות, בנות שתי תו  ובדרך ),1(ו
 אם באושר, חיים אנחנו שלישי. הריון מתוכנן

בעושר." כל־כך לא כי

. . . . . - ________

!אמבולנס מישטרה מכות,

 הרע עין בלי שעשו הרפתקות, כמה בחייה
בעיתונות. לא־מעטות כותרות

 נחמד בחור הכירה היא ,17 בת כשהיתה
 קצר זמן אך קבלנית, בחברה שותף שהיה
 לרצות הספיק הוא איתו שלה ההיכרות לפני
 סחר בעוון שנות־מאסר שלוש של עונש

 סוחר־ עם הרומן גמר לאחר קשים. בסמים
ה את הכירה היא הסמים, ש  קצין־ מלכה, מ
 שלושה עברו לא בדואר־חבילות. ביטחון

 גניבת־ על נעצר הזה והבחור שבועות,
 בארץ, שהיתה ביותר הגדולה היהלומים

ה ד ב ו ^ ר ל ו ^ ו י ל י ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

 שניצלו רעים, ואנשים גברים מיני לכל קורבן
 שמה החליטה היא וטוב־ליבה. תמימותה את

 בית ולהקים להתחתן זה בחיים רוצה שהיא
 היה, לא זה יהודיה. בחורה כל כמו בישראל,

 היא מאוד. נחמדה בחורה שהיא מפני קשה,
 גדולה, חברה בעל אבנרי, יוסי את הכירה

 שני להם נולדו וגם מוצרי־חשמל, לשיווק
ילדים.
 צפון־ עשירי של באגדות כמו נראה הכל

סולידית, לאשת״איש הפכה שולי תל־אביב.
 בין' חילופי־מכות היו שבוע לפני והנה,
 הזמינה! והכחולה החבולה שולי השניים.
 מה מבררת עדיין ואני ואמבולנס, מישטרה

בני־הזוג. בין קרה בדיוק
מילדיהם אחד עם סיני ואריק טלי

בדרך שליש־ הריון
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