
 אלוף■ צה״ל, קצין עם היתד, שלה אחרת היכרות
שיאון. (שטייגר) רב מישנה

אלוף־שריו־ן * * *

והשקט. הסימפאטי והקצין אביביות;
 את נטשה זיתה נגמר: זה אחד שיום עד

 ששת־הימים, מלחמת את לכסות יצאה דב,
טל. שרוליק השריון אלוף של באוגדה
 הפסקת- — לפחות או השלום. בא ואז
האש.

יריב חיווה שייך כשהוא -בייחוד

הדהימר
ומכגםי-ג׳יגס

•  נראו הם מקום. בכל כמעט — ביחד נראו 0 ך
 זיתה נראתה פעם לא כי אם בזו, זה מתחשבים | (

כך. כל בו מתחשבת לא
התל־ שבחתיכות המבריקה ייצוגי: זוג היו הם

 היאגואר. מכונית באה זיתה ואל
 הנערה, את שרואה מי לכל ברור כיום

ב ד,מתעופף השיער ובעלת לובשת־הג׳ינס,
 שלה היאגואר לבין בינה הקשר כי רוח,
 קאפריזה: מסתם יותר הרבה הוא

 ואמיתית. כנה אהבה זוהי
זיתה של אהבתה גם עלתה אהבה, ככל

תל־אביבי צנון וברחוב הארץ בכבישי נה,
מאד: הרבה ליאגואר

לירות. אלף 35
 את לוודא אפשרות בעצם, שאין, האמת,

 אין הארץ בכל כי בישראל. המדוייק, המחיר
ה הסוג מן שנייה, פתוחה מכונית־יאגואר

לישראלית. או לישראלי השייכת זה,
ה ליופי נוסף עצמו: בעד מדבר והמחיר

ל נהדרות: תכונות גם לה יש — מכונית
 חמש תור בשעה ק״מ 100ל־ זינוק משל,

שניות.
★ ★ ★

לקנטארה דהירה
גמכונית־היוקרה

 הנוכריות הפיאות את שהשאירה זיווה, של החדש !סחרי
 שהיא שלה, בנזכונית־הספורט להיראות עתה והמעדיפה ן

סוסים. על ורכבה גולף שיחקה בארץ, האפשריים לחופים

 יריב זיווה של ״יאגואר״־ספורט 1ף
 משלושה פחות ולא צילינדרים, שישה /

קארבורטורים.
לנע עולים בלבד, שלה והביטוח •הרשיון

 לירות וחמישים כמאה —הזאת התוססת רה
לחודש.

למהי עד לדהור מסוגלת הזאת המכונית
ש כפי אך לשעה. קילומטר 280 של רות
 ב־ הדיזנגופיים, מנערי־השעשועים אחד שאל

עצובה: קינאה
 ל־ כזאתי במהירות תדהר, היא ״לאיפה

קנטארהז״
 שלמדה הצברית, איכפת. לא זה כל לזיווה

ב עתיקה ישראלית והיסטוריה ארכיאולוגיה
רואה העברית, באוניברסיטה שנים 3 משך

 ולרכוש הכלל את לשרת הזדמנות שוס מחמיצה לא זיווהבסרט שהחנית
 אלדורדו הסרט כשהוסרט נוספים. עיתונאיים נסיונות

למשוער. מעל הצליחה בו (למעלה), הוללות בנשף טיפוסית נערת־זוהר תפקיד לגלם התנדבה

ל נושא רק לא שלה ביגואר הנראה כפי
 ה־ נוספת, בחינת־יוקרה אלא ריגשי, קשר

נעי לא בצורה להסתיים אומנם, עשוייה,
כל־כך: מה

 של מכונית־הפורענות היא היאגואר כי
האירופי: הנוצץ החוג

 דור־ פראנסואז הצרפתית, השחקנית •
 ה־ ליד אחדים, חודשים לפני נהרגה, ליאק

בתאונת־דרכים. שלה, היאגואר של הגר,
קאמי. אלבר לסופר גם שקרה מה זה •
 עצומת־החזה, מאנספילד, ג׳יין גם •

כזו. מכונית של ההגה ליד נהרגה
 לסמל כדי־כך עד הפכה והיאגואר •
 שבסרט הרת־אסון, מופרזת מהירות של

מו את להציג המפיקים דאגו בנות־טוביס,
ה ליד — פטי פאסקאל השחקנית של תה
כמובן. יאגואר, מדגם מכונית. של הגה

★ ★ ★
זיווה של הכשר
הבעל של והיאגואר

י1ו<יו״ 11 ו— רוו **חות ווו ׳> ו
 ש־ יריב, שזיווה לקוות דק שאר 4■

 ארבע עברה שלמה, שנה נהיגה למדה ^
 שעות 48 הרשיון את שקיבלה עד בחינות,

 תזהר — שלה האהוב היאגואר בוא לפני
יותר.
 נער־שעשו־ עת הזדמנות באותה כמו לא

 גשר־ על במכוניתו הסיעה תל־אביבי עים
 והדהיר תחנת־החשמל ליד הירקון של העץ
 המים, לתוך ישר מכוניתם על שניהם את

הגשר. שבירת כדי תוך
 ונקרא לתנועה חודשיים חסום היה הגשר

 זיווה. גשר רחבים, בחוגים היום, עד
זהירה. אינה עצמה שזיווה אלא
ה את לרבים מזכירים ומכוניתו־. היא

 היאגואר: על בדיחה
 אשתו. את לרצוח רצה ״גבר
 היא מכונית. לה קנה חבר: לו ״יעץ
ותמות. תתנגש

קרה, לא דבר ושום — שברולט לה ״קנה
יאגואר. לה קנה החבר: ״אמר

 ׳ ו־ עליז חברג את מצא שבועיים ״כעבור
מנצח.
 הטוב. החבר שאל עזר? זה ״נוי

 קניתי המרוצה. האלמן ענה איך! ״ועוד
 הוא הראשון בלילה ועוד — יאגואר לה

אותה.״ טרף

הזוהר נעות
כאן, תונאי.

 האחוזים במאת
עי־ בתפקיד גם

הדיפלומטיות. הנציגויות באחת


