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 לצללית להבעה. עומק ומעניק העין איפור את משלים

 האקסקלו־ הגוונים מן שניים או באחד העפעף על
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לבחירתך.

ם רך למבט סי ק מ 517£ ו £ 1ס1ןי0 .

 ומלטף. רך מבטך ארוכים. ארוכים יהיו ריסייך

511^0 1,0x0 ,אורך לריסייך ומוסיף צובע מבליט 

^10 גם לרשותך ממש. של ז .50\-.10ג\׳1־  את הצובע ר1\

להאריכם. מבלי ריסייך

ס1 וצעיר רענן למראה א ס £ £ .0

0^1, מקלון 0 x 0  ומסתיר עייפות סמני על מכסה 0

 נקודת סמני לעינייך. מתחת סוד מגלי עגולים
,00x00711 0^1, בעדינות. והחליקי 0 x 0  המוצר 0

 מערכת את משלים רובינשטיין הלנה של ביותר החדיש

העין. לאיפור המוצרים

 רובינשטיין הלנה ידי על מאושרת פרופמריה בכל
 וצב־ האיפור התאמת על ועצה הסבר דברי תמצאי

הערב ולשעות היום לשעות ולאישיותך, לעינייך עיו

אילון לבינסון גורדון

)17 מעמוד (המשך
הס לבסוף בעלי. לבין ביני לתווך ניסתה
הביתה. לחזור כמתי

יח איתו קיימתי לנשואין החמישי ביום
 היתד, זאת אבל ואחרונה. יחידה פעם סים,

איום. היה וזה היחידה, הפעם
 ידידתי, אצל כשביקרתי הפעמים, באחת

מש (סם מארואנה סיגריה לי לתת ניסתה
שמע קודם עוד עימי. להתעסק וניסתה כר)
ש מאחר אך עליה. הסיפורים כל את תי

 עד האמנתי, לא אותם, הכחישה תמיד היא
נכונים. שכולם שנוכחתי
 איתה. להתראות והפסקתי אותה עזבתי

 לביתנו, טלפונים להגיע התחילו היום מאותו
ה של ביותר המאוחרות בשעות אפילו
 יותר רק בחברתנו. לחשוד התחלתי לילה.

 בעלי, להורי הלכה שהיא לי התברר מאוחר
 חייתי כאילו סיפורים, מיני כל עלי וסיפרה

 וכמה גדליהו בכללם גברים, חמישה עם
הכרתי. לא שמעולם בחורים

 אל האזנה הצמידו שהוריו ידעתי לא
 שגם להרגיש התחלתי בביתנו. הטלפון

 חברתנו, אל צילצלתי אחרי. עוקב בלש
 היו תקופה באותה אותה. לראות וביקשתי

 טען הוא בעלי. עם סוערות מריבות לי
 זה לפני אבל אותו, אעזוב אם שיתאבד

דולאר. חמישים חמורת אותי שירצחו ידאג
 ידידתנו כי שטענו בלשים, שכר לארי

 חשבון על וחיה נרקומנית, לסבית, היא
 כסף, לה נותנת שאני חשב הוא נשים.

לכן איתי. מתיידדת שהיא הסיבה ושזאת
לא שאני ידע הוא כסף. לי לתת חדל

 בינינו לידידות אחרת סיבה אבל לסבית.
למצוא. היה יכול לא הוא

 החיים האמריקאים, של המנטליות בגלל
 יכולתי לא ולילה. יום כמו היו ושלו שלי

ה בערב־ בשמונה לישון ללכת להתרגל
לי. חסרים היו והבמה ריקוד

הענ התחילו הללו הדברים כל למרות
 הבין הוא להסתדר. לאט־לאט בינינו יינים

 יעשה ושהזמן בסבלנות, להתאזר שעליו
 לבקר ידידתי באה אחד יום אבל שלו. את

זד, דבר בעלי. של הוריו בחברת אותנו,
 ידעתי לא כי פעורת״פה, אותי השאיר

 חושדת אני היום אליהם. הגיעה היא איך
כסף. קיבלה שהיא
יח את הורי־בעלי ניתקו זה לפני עוד
כיוון שנתגרש. דרשו הם איתנו. סיהם
 הוא מהעסק. נזרק הוא הסכים, לא שהוא

 'עבורו. משפחתו מתה הרגע שמאותו טען
 לגור אמשיך שאם אותי, הזהירה משפחתו

 המאפייה, בעזרת אותי יחסלו הם איתו,
עימה. קשרים להם שיש

★ ★ ★
1 מטומטמים כורם

 עלי שהטילו מהאשמות המומה ייתי ך*
 ערב, באותו בעלי. ומשפחת חברתי 1 1

 והלכתי חפצי את ארזתי אותנו, ביקרו בו
 טבעת את ללארי השארתי מלון. בבית לגור

להת רוצה שאני לו והודעתי שלי, הנשואין
האפשרית. במהירות ממנו גרש

 לארץ, יום באותו כבר חוזרת הייתי
 שלי, התמונות ואלבומי שלי, הפספורט אבל

 למצוא הצליח לארי בעלי. אצל נשארו
 לי סיפר הוא התחבאתי. בו במלון אותי

ני לו ומציעה אליו, מצלצלת שחברתנו
 אפילו הוא אחת פעם בזרועותיה. חומים
 של שיחה שאשמע כדי אליו, אותי הביא

 אותו מבקשת שהיא איך שמעתי שניהם.
 מקשיבה. שאני ידעה לא היא אליה. לבוא

 ונסעתי בחילה, מלאת מהבית, הסתלקתי
ישראלית. למשפחה לניו־יורק, מחוץ

 בארצות־ לקטינה נחשבת שאני מאחר
ל לחכות צריך היה )19 בת (אני הברית
 כדי ,21 לי שימלאו עד משנה מעלה

 שהיה אבי, אבל הגט. את לקבל שאוכל
 עלאבקשת־הגט חתם זמן, באותו בניו־יורק

 איתי שהסכים היחידי היה הוא בכלל, שלי.
 פעולה. איתי ושיתף הזה, העניין בכל

 היחידי היה הוא לנידיורק, מחוץ כשנסעתי
 אומללה. מאוד היתד. אמי אני. איפה שידע

בהלם. נמצאת היא עכשיו עד
 גם בדואר. לקבל צריכה אני הגט את
ה להיות בעלי לי הציע שנפרדנו, אחרי

 כוכבת. ממני לעשות חשב הוא שלי. אמרגן
 כוכבת, להיות רוצה לא שאני לו הסברתי

לארץ. לחזור רוצה אני כלום. ולא
 אמריקה. עם ארוכה לתקופה גמרתי אני

 מטומטמים, הם האמריקאים הגברים כל
אחד. אחד

 לביתה מזוודותיה טם יהודית כשהגיעה
 לשאול כולה השכונה אליה ^אה שבחולון,

 המהודרת המכונית איפה לנשואיה, קרה מה
 עושה היא ומה המיליונר בעלה איפה שלה,
מס כשהיא משם ברחה היא בארץ. לבדה

הכהות. משקפיה מאחורי תתרת
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