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הארץ. את רוט רפי הצעיר המיליונר עזב האחרונה בשבת
 לפני הראשונה בפעם אותה עזב הוא פשוט: כך כל היה לא זה

 לעבוד התחיל לגרמניה, הוריו עם הגיע הוא אז שנה, עשרה שלוש
בגרמניה. ביותר העשיר ליורד והפך התעשר בקבלנות־בנין,

 אח בה הכיר הוא שנים כמה לפני שלה. את עושה גרמניה אבל
 גרמניה (עכבר). סאוזי בקיצור המכונה קירשנהויטר, מרליז

 איתר״ להתחתן רצה הוא נוצריה, לא או נוצריה גרמניה, לא או
 בה, מאוהב היה לא שלו האבא אבל בה. מאוהב היה הוא כי

נוצריה. גרמניד״ בחורה עם יתחתן שבנו רצה לא שלו והאבא
 ברכת את יקבל שלא כשראה ובסוף חיכה, חיכה חיכה רפי
 כחודש, לפני זה את עשה הוא ברכתו. בלי להתחתן החליט אביו,

הגרמנית. המסורת לפי אזרחית, בחתונה
ארוחת־בוקר־של־שמפניה. אלא חתונה נקראה לא הזאת החתונה

 שמפניה, לקטים, קוויארים, עם בבוקר, בעשר שמתחיל דבר זה
 מי שופט. גם לשם מזמינים חתונה, כמו יראה שזה וכדי וקפה.

לחתונה. שהתנגד החתן, של האבא זה שם היה שלא
את גם מכיר הוא אותם. להשיא בהתחלה רצה לא השופט

 לו שעושים חשב הוא ידועים, כנערי־זוהר הכלה את גם החתן
וחיתן. בא הוא רציני, שזה הבין כשהוא ורק פרסומת, תעלול

 בית רפי, של ידידו צעיר, ברון של בביתו נערכה החתונה
על שלו המרפסות כל עם ומשקיף ארמון, כמו יותר שנראה

הונזי. אגם
 ולמחרת שלם יום נמשכה שהחתונה טוב כך כל שם היה

המלחמה. פרצה ואז לירח־דבש. לאקפולקו לנסוע הזוג התכונן
 נוסע שהוא שלו להורים הודיע שנה, 13 לפני טייס שהיה רפי
ללחום. ארצה

 המאורע, לכבוד איתר, השלים הכלה, אל מהר רץ נבהל, האבא
על להשפיע ממנה וביקש בנו, עם שהתחתנה זה על לה ויתר

להיהרג.״ יכול ״הוא לה, אמר הוא מסוכן,' ״שם יסע. שלא בעלה
לכתוב הסכים אבל מה, ויהיה לנסוע החלים ויתר, לא רפי אבל
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לאשתו. והשאר
לא הוא התבייש, הוא לקרבות. הרביעי ביום ארצה הגיע הוא

ומרליז רפי
 רצו לא כאן אבל מאוחר, כל־כך בא הוא מדוע כאן יסביר איך ידע

 לא הוא כי לגרמניה, לחזור התבייש הוא ואחר־כך אותו, לגייס
לחינם. שבא שם יסביר איך יודע

ע\הכז<בה זיוה

הבעל
לא

רוצה
 ישראל, של מפורסמת הכי הסטודנטית

 מצאה לא קוסטקובסקי, ציפורה
 היא לה. נותן לא בעלה האהבה. את

 לאחר מיד אותה מצאה שהיא חשבה
 ידי על אז התגלתה היא שלה, המשפט

 העיתונאי עליה, שכתב עיתונאי
 והכריזה בו, התאהבה היא בה, התאהב

חדשים. בחיים תחל שמעכשיו
ה וילדיו, מאשתו נפרד העיתונאי

ועכ משותפת. בדירה לגור עברו שניים
להת הזמן שהגיע ציפורה החליטה שיו

גרש.
ה בעלה קוסטקובסקי, יואב אבל

 ובגלל — גט לה לתת רוצה לא ישן,
 בעלה עם להתחתן יכולה לא היא זה

החדש.

 הוא מרופא־עיניים, שנדרש העיקרי הדבר
 לוסיין לד״ר טובות. עיניים לו שיהיה

 זקוק היד, לא הוא היו. באמת רגנבוגן
שהוא מה כל משקפות, או משקפיים לשום

ואשתו הדוקטור
 בלתי בעין רואה היה הוא צריך היה

מזויינת.
הצליח הוא הללו הנפלאות העיניים עם

 סתם היתד, בקרמן שרותי זמן כל
 היא רודן, לזיוה שדומה יפה בחורה
 גרשון הדייל עם בשקט לה הלכה

 מתגאה היתד, אפילו והיא סטשיק,
בזה.
 מועמדת־למלכת־ הפכה בקרמן שרותי עד
יכולה לא כבר שהיא הבינה היא ואז היופי

 כל התל־אביביות. הנערות מיטב את לגלות
 בולטת יפר,פיה עם אותו רואים היו יום

 יום במשך עליה מסתכל היה הוא אחרת.
 מחליף כך ואחר שלמים, יומיים או שלם,

אותה.
 מכל להתחתן. החליט הוא אחד יום ואז

 בחורה דוזקא בחר הוא לו שהיו החתיכות
 באיטליה. שגילה צנועה, רומניה, ילידת

 מפוצצת, לא זוהרת, לא אך נאה בחורה
מסנוורת. לא

 של העיניים שאפילו בגלל שזה אומרים
למנוחה. לפעמים זקוקות רופא־ד,עיניים

 הספרדי, בבית־הכנסת נערכה שלו החתונה
 לבריכת הכלה עם בא הוא האחרונה ובשבת
 החתיכות כל בפני אותה והציג אכדיה,

לשעבר. שלו
 יצאו כך כל שלהן שהעיניים אומרים
 לטיפול זה אחרי יזדקקו שהן מחוריהן,

אצלו. ממושך

 היא כל קודם שלה. הקודם במצב להישאר
 כר. לרות בקרמן מרותי שמה את שינתה

 ריסים, שלה לעיניים הדביקה היא כך אחר
המחו והפרצוף לראש, ארוכה פיאה קנתה

 והבין בראי, עצמו על הסתכל הזה דש
בשבילו. לא זה שדייל
 הוחלט ושם משפחתית, מועצה כינסה היא

 זה מדייל יותר לה שמתאים שמה אחד פה
 יאיר את כך לשם לה בחרו קבלן.

 שלה, לאבא בניגוד חשמל, קבלן קולטץ,
בניין. קבלן שהוא

 האבא קרא העניין, על שהוחלט לאחר
 מלכת- תהייה שבתו לו והודיע לגרשון, שלה
 לו, ולכן ומפורסמת, חשובה אשד, יופי,

 אליה להתקרב אופן בשום אסור לגרשון,
שמה. את ולקלקל
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ענייו

 חשוב דבר זה שמזל טוענת אני תמיד
 ו־ נווד, בנייני דיירי את למשל, קחו, בחיים.

תל־אביב. בצפון סולל״בונה
מ שנים זה סבלו הזאת הסביבה דיירי

אליה שהגישה מטופחת לא עירונית גינה
 שם המדרכה במיוחד. קשה היתה אחד מצד

בוססו וילדים והורים עשוייה היתה לא
פועלים לפתע הגיעו אחד שיום עם בחול.

 ולטפח המדרכה את לסלול והתחילו זריזים
הגינה. את

התגשם. האמהות של החלום
הנראה, כפי היה, שדאג קלאוס הסנטר,

 נמיר מרדכי העיר ראש מאשר אחר לא
ובעצמו. בכבודו
 הוא אופן בבל אבל מקרה. רק זה ואולי

 ברב־הקוסות חדרים שלושה של דירה רכש
הגינה. שמול
מזל. של עניין שנקרא מה וזה

 ויויאן נפרדו. הם התחרות לפני חודש
 גרשון, של ידידתו־לשעבר כיאנקו, דל

 אותו והזמינה לתחרות, כרטיס לו השיגה
 וזיתר גרשון אבל איתר״ יחד שם להופיע

הכבוד. על
 של אחיה נשלח התחרות לפני שבוע

ל מיוחד בד משם לה והביא להודו רותי
 שני קנו גם והאח האב הכתרה. שמלת

 אח ללוות כדי לניו־יורק, אווירון כרטיסי
ה המלכותי ההכתרה במסע שלהם המלכה
שלה. מפואר

 המפוארת בשמלה הופיעה היא בתחרות
ה־ על כפולים ריסים עם מהודו, שהגיעה

וגרשון רותי

 כל ולמרות בשערות. חדשה ופיאה עיניים,
 שלא הנערות מאחת־עשרה אחת היתר, זה
בכלל. תואר בשום זכו

בכרטי לארון, יחזירו מהודו השמלה את
 בעצמה, השתמשה היא ואחיה אביה של סים

תנחומים. למטע לניו־יורק לה ותטע

ץזכזיב של הד״לות
 נופש מקומות על חלמו העולם כשבכל שעברה בשנה המודה: עם תמיד הולך אכזיב

 ובד חצאית, בתור פרחוני בד היס-תיכוני, כפר־הנופש של הלאומי הלבוש היה אכסוטייס,
מחיטי. בסגנון שניהם חזיה, בתור פרחוני יותר עוד

 לכן מקומם. את הממלאים אחרים דברים יש מודרניות. אינן כבר וטהיטי האיטי השנה
 הטין על שחורה בד וחתיכת חצאית, בתור לבנה כפייה אכזיב של הנערות לובשות השנה
משקפיים. בתור

 הקטינו אחדות אחת. כל לעצמה להרשות שיכולה הכפייה, גודל על כמובן היא התחרות
 הכפייה. את יותר מכירים שלא כן כל אותה
 החליטו. לא עדיין הן החזיה על
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