
 מבט גדולות. עיניים נהדרת. יא ך*
 המגלים שורטס בלונדי. שיער לוהט. ן (

 שזופות. אלגנטיות, ארוכות, רגליים זוג
נסיכה. של צעדים

 שיער ספורטאי, גוף בעלת אשד׳ — לידה
 עדיין אלגנטית. קפדנית. תסרוקת כסוף,

קרח. לגוש דומה מקסימה.
 הווילה במדרגות ירדו הנשים שתי

 בקצה הנמצאת תמונה), (ראה המפוארת
ב ואנג, משפחת של שבבעלותה השטח
סביון.

ה מול הכביש, במרכז שעמד הצלם,
 המגל ברחוב ואנג, משפחת של אימפריה

 80כ־ של ממרחק בהתלהבות, צילם ,23
 שתי ואת ההוליבודית הווילה את מטרים,

 הג׳אגואר מכונית אל ירדו הן החתיכות.
 כפאנטוס, המכונית זינקה שניות תוך החום.
 על כביש־הגישה של הסיבוב את לקחה

 הג׳אגואר צורמנית. בחריקה גלגלים, שני
אבק. בענן נעצר

 גלוריה אשתו עם יחד בה השתקע הימים,
 הידוע היהודי המיליונר ילדיו. וארבעת
 בנה ספנות, בעיסקי מיליונים השקיע

מיכלית.
 דויד הקבלן אל ואנג סם פנה שנה לפני

 לו לבנות ביקש מכפר־שמריהו, טפרסון,
 מאבנים. בנויה הבית חזית בסביון. וילה
 מעץ שערים שני משגע. הווילה אורך

 של שלמה סידרה כרם. בצבע מפוסל,
כי את המזכיר חדר־אורחים חדרי־שינה.

 ביליארד. אולם אולם־ריקודים. סביון. כר
 למיזוג־ היחידה למשרתים. חדרי־מגורים

 40ל־ קרוב עלתה לבדה במרתף אוויר
ל״י. אלף

המש לרשות עומדות מכוניות שלוש
 ספורט, טריומף החום, ג׳אגואר ה : פחה
ברי־ הווילה מאחורי חדשה. מכונית ועוד

למכו מוסכים מיגרשי־ספורט, כת־שחייה,
ניות.

קשיים
כספיים

 כספיים שקשיים מספרים סגיון ך*
 המי- עם ״העסק הוואנגים. את פקדו ^

הולך״. לא באשדוד כליות
 להעניק לעצמו להרשות יכול עדיין ואנג

 מתנה חודש, לפני שנישאה חניתה, לבתו
 להציע נאלץ הוא אך ל״י. אלף 100 בסך
למכירה. הווילה את

 ״הווילה אמר: בה, שביקר ממכריו, אחד
בגלל הרהיטים. בלי ל״י, וחצי מיליון שווה

ב אותה להשיג אפשר ואנג, של מצבו
נמוך.״ יותר קצת מחיר

 נשאר ואנג כי טוענים הקבלן במשרד
 לפתע סירב ל״י, אלף 200כ־ לו חייב

 המחיר לבית. כניסתו אחרי מייד לשלמן
 בריכת- עם אך אלף, 800ל־ נקבע המקורי

ל ביקש טפרסון למיליון. עלה השחייה,
 1400ל־ מגיע הבנוי ששטחו הבית, את עקל
 דונמים, עשרה של שטח על והעומד מ״מ,
 הנמצאים והפרדס, מיגרשי־הספורט כולל

הווילה. מאחורי
 חצי כיום הווילה שווה הקבלן, לדעת

 ל״י וחצי מיליון של מחיר דולאר. מיליון
מציאה. ממש הוא

 שיקפוץ — זה פעוט סכום לו שיש מי אז
זה! על

 ״מי זעקה: ההגה ליד הכסופה האשה
 תעלו ז הווילה את לצלם רשות לכם נתן

 ל- אתכם אקח !שלי למכונית מייד
!״מישטרה

 הזה העולם של חוליית־הכיסוי כשסירבה
ב ואנג גלוריה פתחה להזמנה, להיענות
הישראלים...״ ״אתם סלידה:

 לאמה רמזה הבלונדית, הבת חניתה,
 בארצות־הברית, לא בישראל, נמצאות שהן

 הם הווילה את שצילמו האנשים וששני
כושים. לא ישראלים,

של סידרה
שינה חדרי

 נובעת, ואנג גלוריה של צבנותה **
 שפגעו אכזבות, של מסידרה אולי, <

האצילה. במשפחה לאחרונה
 מהווילה להיפרד עומדת ואנג משפחת כי

למכירה. עומדת וילה־ואנג שלה. המפוארת
 יליד הסיני, שמו למרות הוא, ואנג סם

 לארצות־ שנה 20 לפני שהיגר פולין,
ששת־ מלחמת אחרי לישראל עלה הברית,
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וחצי- מיליון




