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כוכבת
דשעדז

 עודם איבד איד
 הישראלי חדוגמגות

 הכוכבת את
שלו ההדשה

 בי מוקדם, הביתה ללכת צריפה ״אני
ה הדוגמנית אמרה בית־ספר,״ יש מחר

 שבוע־ משתתפי וכל היפהפייה, בלונדית
 שלושה לפני שנסתיים הישראלי, האופנה
נדהמו. שבועות

המוצ הדוגמניות ׳אחת אייזנר, פזית כי
 היא השנתי, באירוע-האופנה ביותר לחות

השבי הכיתה ותלמידת בלבד, 16 בת
ברמת־גן. בגימנסיה עית

 פזית חלמה ללימודים, חברותיה !לדברי
המח תמונות ״׳בכל דוגמנית. להיות תמיד

 מחברות אחת סיפרה אותנו,״ שצילמו זור
 כמו נעמדת היתה ״היא פזית, של כיתתה

עד שהיה אביה, מלידה.״ דוגמנית

אייזנר פזית דוגמנית
קרש־קפיצה

 ובעת בבית־דפום, מעמד זמךמה לפני
ל להיענות החליט מלטש־יהלומים, הוא

 בתו, של התוזדות־ונישנות הפצרותיה
 עליו זה, קסום לעולם להגיע לה ולעזור

פזית. של בגילה ׳חבות נערות חולמות
 האופנה צלם אל יפזיית את לקה האב

 לנסות ממנו וביקש לם, בן והחתיכות
בצילומים.״ יוצאת פזית ״איך ולראות
שצי הצילומים עשרות שפותחו אחרי

 פזות מדהימות. תוצאות התגלו לם, בן לם
מלידה. כדוגמנית הצטלמה

 שגה של הכושל הושחאלי שבוע־האופנה
 מהו״ל, קניינים 180 ירק ביקרו בו זו,

 קרש־הקפי־ הקה מביניהם, החשובים ולא
 הדוגמנות. עולם אל אייזגר פזית של צר,

 ובע־ הוותיקות הדוגמניות עשרות לעומת
 הדגמים, בהצגת שהשתתפו לות־הנוס״ון

ה תום־הינעיורים, ומעילה משיכמם בלטו
וה הצבוע, הבלונדי השיער התמיר, גוף

 הבלתי- להצלחה והפכו — המבוייש חיוך
השבוע. של מעורערת

 מהצלחתה שנדהמו פזיית, של הוריה אך
 עם מייד החליטו, בתם, של המטיאורית

 אין סדר!״ ״חסל :שבוע־האופגד. תום
דוגמנות. יותר
 הישראלי, הדוגמנות עולם איבד כך

 החדשה הכוכבת את עוד, מי יודע ומי
זוהרת. שהחלה קודם עוד שלו,

ס־ז־דם.!
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תל־אביב. ,3 הפטמן ,רח הפיס, מפעל בבית

והלורד הליידי בגלל נגרם משפחתי סקנדל
בה׳פי־אנד... הסתיימה הזוג בני שני בין הקולנית המריבה

בנימין ל. מאת

 זד כראוי. מבוסס דיה —י והלורד עם בו בוגדת אשתו כי כ. צבי של החשד
 אושר כשהבעת הלורד, על ב־טנתה מדברת אשתו את שומע הוא לילות כמה

וכדומה. אתר׳ מאושרת ממש אהיה אני — יפה... שהוא ״כמה ;פניה על

 לאחר אך מטבעו, קנאי אינו ב. צבי
 כל כמעט עצמם על חזרו שהדברים

 החליט והוא חשדו התגבר — לילה
לכת. מרחיקי אמצעים מייד לנקוט

 וציווה אשתו את העיר אחד בוקר
 עם יחסיה מה מייד לו לומר יעליה

 אש־ ? לורד אותו בכלל ומיהו הלורד
ל תחילה וניסתה מר בבכי פרצה .תו

הבל. את הכחיש
 להסתיים היתד, עלולה הפרשה כל

ב שפגשה השכנה אלמלא בכי־ריע

 ״למה בתמימות: אותו ושאלה בעלה
 לאשתך?״ גם לורד יהיה שלא

 והשכנה גברה הבעל של תדהמתו
 לורד יש לי גם ישו ״מה הוסיפה:

 אתו!״ מאושרת ממש ואני בבית
ל הבעל של סקרנותו הגיעה כאן
שיאה.
 את וראה השפנה לבית פרץ הוא
בפעולה... הלורד

 מכונת את לראות יכולה את גם
בפעולה! לורד הכביסה

 או קריסטל ליידי את לבית קחי
 הטו־ הכביסה מכונות קריסטל לורד
 מייד ותגלי — מסולן והחספוניות יפות

 גם — בהן נמצא שאינו יתרון ׳שאין
אתן... מאושרת תהיי את

ה סוגי לכל הכביסה תוכניות כל
 ציפוי מעלות, 100 עד הרתחה כביסה,
אקס עיצוב חלודה, המונע אימאייל

בל טכניים שכלולים ועוד קלוסיבי
עדיים.
 התאהבה צבי של שאשתו פלא אין
ראשון. ממבט — קריסטל בלורד

 לשבועיים לביתך הלורד את הכניסי
התחייבות. כל ללא נסיון
לעולם. אותו תוציאי לא את

(מ.)
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