
הראשונה האהבה
היו מאז גידלתי שאותם לי, השייכים

 סומים. אהבתי 4 ״מגיל
 סוסים ארבעה לי יש

אני צעירים. סייחים

ם מכל שלם. יום במשך סוס על לרכב מסוגלת  אני הסוגי
ם האנגליים. הסוסים את מעדיפה  לא ומטפלת מחזיקה אני בסוסי

בתל־אביב. צולמה זו תמונה הפרטית.״ להנאתי רק אלא עסק לשם

חצה תאנו׳
מח־ ״אני בחגיגיות: והצהירה אדמת״הקודש, הכל בסך לארץ, דוניעד! שמנדי ך*
עינ־ עם שחור, גבר רוצה אני גבר. פשת על רגליה את הניחה היא חודש, לפני ^

ישחוו! והוא לבנה .אני י  גברים אוהבת ״אני מאנדי: מספרת ו
!1 1 י 4 1 י • ■ * *ו # ■ ■ * ו ■ ו ו ו ! * אני מדי. שחורים לא אבל שחורים, 1 #

ה בגלל בהם בוחרת לא ת ז כולם.״ עם מצליחה אני איתס. מצליחות שבלונדיו

־יזיזיממממ!*'׳
ש ושמעתי שלי, הטיפוס זה שחורות. יים

כאלה.״ יש בישראל
 חיפשה רק ולא וחיפשה, חיפשה היא

 שחור, באמת גבר זהו מצאה. אפילו אלא
דרי כל את הממלא שחירות, עיניים עם

 שאולי, רפי הוא הגבר האסתטיות. שותיה
 ויסקי־א־גוגו של הדיסקוטקים מיוזמי אחד

וטבריה. תל־אביב בחיפה,
 מטייל שהיה בכך בזמנו התפרסם רפי

 הגיע ובסוף לשנייה, אחת יופי מלכת בין
 היתר, זו העולם. של למלכת־היופי אפילו
 אמנם אותה הכיר הוא הייל. לסלי ידידתו

 כבר אז גם אבל מלכת־יופי, שהיתר. לפני
יפה. היתד.
 אמר ורפי בחירתה, לפני עוד נפרדו הם

מיו הזדמנות שהחמצתי חושב ״אני אז:
 בתחרות, ההצלחה בעקבות זכתה, היא חדת.

 מד, שטרלינג. לירות אלף ושתיים בשלושים
לעשות?״ אפשר

 שלא הודה גם הוא ההזדמנות באותה
 הוא ושבכלל אותה, סימפט רק אותה, אהב
 זאת, שבכל נראה אבל יופי. תחרויות נגד

 בעלת אנגליה, יפה, בחורה היא שלו הטיפוס
 לנסוע היה צריך לא והוא בלונדי, שיער

אותר״ למצוא כדי ללונדון
★ ★ ★

,;נאי מידת אף
די א ח הו ר ש כי  רייס־ מנדי את ה

 זה אחרי איתר״ התידד הוא דייויס,
סיפר הוא זה ואחרי בה, התאהב הוא
 באופן אותה מסמפט ״אני עליה: דעתו מה

 היא,״ ומה היא מי להתחשב מבלי אישי
 לי אבל אותה משמיצים ״כולם אמר, הוא
 ברחוב. אותה מזהים אנשים איכפת. לא

 ואומרים, נעצרים, הם הולכים כשאנחנו
כאלה אפילו יש רייס־דייויס! מנדי הנה

מוכ אני אבל אוטוגרפים. ממנה שמבקשים
משמי ולא אדיבים, כולם שהם לציין רח

 אוהבת היא גם אחת. גנאי מילת אפילו עים
 אותי שהכירה לפני עוד הישראלים. את

להתייהד.״ רצונה את פעם לא הביעה
 לוויסקי הגיעה כשהיא אותה הכיר הוא
 ומיד לוי. חיים שלה, המנהל בחברת א־גוגו

 בה. והתאהב אותה, זיהה עליה, כשהסתכל
 מספר, הוא לדרינק,״ אותה הזמנתי ״לא
אפי לה שלחתי לא במיוחד, התאמצתי ״לא
 מאמץ. שום ממש, עשיתי, ולא פרחים, לו
ככה.״ יצא פשוט זה

שהוא לאחר בעיניו, חן מוצאת היא איך

הישראלי ארוסה
עד נורמלית ; ..היא

נורמלית יא ה : ובנו
להתחתן רוצה

 וסימפטית נחמדה ״היא בהז מאוהב כבר
 פקחית ״היא אותה, מתאר הוא ומלבבת,״

 ד,-א בקיצור: מטומטמת. מלהיות ורחוקה
הטיפוסי.״ האנגלי הטיפוס

ם 8 ך* לי כ  מטיי־ הם זמנם, את יחד מ
 בויסקי־א־גוגו, רוקדים בארץ, להם ולים 1

 והיא הישראלים חבריו את לה מכיר הוא
 לספר יכול הוא עוד מד, מהם. מתפעלת

עליה?
מס הוא מאוד,״ ונקיה אסטית נורא ״היא

 היא אחד. לכל לעזור אוהבת ״היא פר.
מאוד. גדולה בקלות אחד כל עם מתיידדת

מתה-;״,״, המלכה
דעך. ,1965 העולם מלכת עם שאולי רפי


