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נחמד הוא

פרסי ממיליונו יותר

 שעמד אחר, ולא הוא אלגראסי, הנרי תו
 מלכת־היופי זמיר, במירי אחר־כך להתאהב

איתה. התחתן וגם ישראל, של
 הוא סטראסר, מירי את הכיר כשהוא

הת לא ועדיין ההונגריה, קלארה את עזב
 היה הוא ולכן מלכת־־יופי, במירי אהב
 לבת־ הראשונה מירי אותה את לקחת פנוי

 שלימות, וחצי שנה איתר, ולגור גלים,
 שהוא ההזדמנות יאותה כבר לה ולספר

 של שלימות שרשרות לו שיש מיליונר,
ומיסעדות. בתי־קפה

 הזה העניין כל כי לו. האמינה מירי
ל תאמין לא היא אם אימון. על מבוסס
 לה, הפריע שלא מה לה? יאמין מי אחרים,

 ונשואין אהבה הצעות לשמוע בינתיים,
אברהם. סמי של מפיו ונשנות חוזרות

 היא בבת־גלים וחצי שנה לאחר בקיצור,
 וכצעד אלגראסי, להנרי להינשא החליטה
 נסעה היא הללו הנשואין לקראת ראשון

 ויצאה פרסי מיליונר שם הכירה לפאריס,
צרפת. של בחוף־התכלת איתו לבלות

צופתי בתיאטוון
 וכיוון לארץ, השבוע תגיע שהיא כיוון
ה את אוהבת שהיא הצהירה כבר שהיא
 להרמן להניח מתכוננת והיא ובניה, ארץ
 ימי ארבעה לאחר לאנגליה, לחזור שלה

 נוספים, חודשיים כאן ולהישאר הופעות,
באמת. היא מי לדעת כדאי שכך וכיוון

 ספרית היא הזאת הפאם־פאטאל ובכן,
 רקדן־ היה המיליונר ואביה במיקצועה,

 ממנו. קיבלה היא יהדותה ואת תיאטרון,
 לבד, רכשה היא השאר כל את מזה חוץ

לראות. בקלות שאפשר כפי עצמה, בכוחות

נשואיהם ערב -1
הוא נסף >צץ

רוצה. שהעין מה כל לה היה ,
אצלה, התחילה זה, כל סמך על לכן,

חיי־אה־ של תקופה לארץ, בואה עם מייד ,
אנשים. מיני בכל מאוד ממולאים בה

ל עשתה אדווה שנעמי הראשון הדבר
אל הנרי את לה הכירה שהיא היה מעשה !
קודם חי שהיה אלגראסי הנרי אותו גראסי, !
ואו־ ההונגריה, הצוענייה קלארה, עם לכן 1

 שכחה לא היא לנסיעה ההכנות כדי תוך
 כפי לפאריס, שיבוא שלה להנרי לכתוב

 באושר ויחיו יתחתנו שהם כדי שנקבע,
שאפשר. כמה עד

 שיש מה כל ואת עצמו את לקח הנרי
 לפאריס. ונסע האורב, ליבו את וגם לו,

 איננה. שלו שהחתונה גילה הוא שם אבל
 ועכשיו חוף־התכלת, את גמרה כבר היא
ל שלה, הפרסי המיליונר עם עברה, היא

לונדון.
 מירי גילתה הגיע, שהנרי עד בינתיים, כי

 הרבה מאשר. ביד מיליונרים כמה שטובים
 באופן לה כשהתברר ו באוויר, מיליונים

 אמיתי הוא הפרסי של שהכסף מוחלט
שכס בעוד נפט, כמו ונזיל נוצץ בהחלט,

 החליטה היא דמיוני, ■י הוא הנרי של פו
פרסי. אותו עם דווקא להחתתן

 מוזר. דבר לה קרה שבאנגליה אלא
 והוא המתבודד, ררמן את שם פגשה היא

ה תיכף והיא ראשון, ממבט בה התאהב
ביי מהכסף, חשובה יותר שהאהבה בינה
כסף, היה חסר לא הזאת שלאהבה חוד

השנייה ומירי אדגראסי
זה!״ עם ״נולדתי

 המיליונר האב ^
היהוקדן

וכעלה מירי
מלידה אצילה

 מהפרסי שלה החתונה את העבירה והיא
 כיאות בנישואי־ענק, התחתנו והם להרמן.

ולזמר־עילית. מיליונרים לבת
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