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 18ה־ בת ומרצדס (למעלה) 19ה־ בת רותי
ב האחיות את הציף המיליונר (למטה).
פרווה. ומעיל רביס בגדים מתנות,

 של קצרה היכרות מהטרמפ, אותו היכרנו
 שהמיסגרת ראי הביא הוא דקות. כמה
 עציצים ושני טהור, כסף עשוייה שלו

מעיל־ הביא הוא שלי לאמא ענקיים.

 שאותו היקרתכסו ואי
המיליו העניק

ראשון. בביקור חרר למשפחת כמתנה נר

ה לכל לירות. 10,000 של בשווי פרווה
 לילדים טבעות־זהב, הביא הוא אחיות
 וממיצרכי־המזון ואופניים צעצועים הביא
 ועוד היום, עד חיים אנחנו במכונית שהיו

חודש. לאיזה נשאר
או הכנו אומנם מופתעים. היו ההורים

 בטרמפ בחור שהכרנו להם סיפרנו תם׳
 היו שלו המתנות אבל לבקר, יבוא ושהוא
 איך ידענו לא ופשוט רב, ערך בעלות
זה. את לאכול

 בית-שמש כל
ב״הילטון״

א ערב ך*  ירושלים. בהילטון עופרה על לשוחח ■4 ואמא אבא את הזמין הו
 המיש־ שכל רוצה שהוא החליט אחר־כך

 שלי האחים אבל נוכחת, תהיה פחה
 ב־ האחיות. שש רק הלכנו אז — קטנים
 את ביקש אייזיק אביו. את הכרנו הילטון

 שלו ואבא שלי, מאבא עופרה של ידה
 עופרה. עם יתחתן שהוא המקום על הסכים

 אייזיק בעופרה. תלוי שזה אמר שלי אבא
 שהוא לאבא והסביר רב, איתו הביא

 רוצה והוא ברצינות בעופרה מעוניין
 שיכירו כדי ההורים, ואת אותה, לקחת

 שיאמינו כדי שם, שלו המצב את מקרוב
 את לפרנס ויכול עשיר באמת שהוא לו

בכבוד. עופרה
 ובקב־ בקרקעות עוסקת שלו המישפחה

 בנתניה, קרקעות להם יש בארץ פה לנות.
 500 איזה גם לו יש ובאבו־גוש. בבת־ים

משכיר. שהוא דירות
 אותו: ושאל איתו שוחח שלי כשאבא

 ״יש :אמר הוא ״1 עופרה את תיקח ״לאן
מל שם תהיה היא בוושינגטון, ארמון לי

 עד סיפר לא עצמו שהוא היא האמת כה."
 שמכירים אנשים אבל עשיר, הוא כמה
סופר־מיליונר. שהוא סיפרו אותו

ב לעופרה העניק שהוא המתנות בכלל,
 נתן הוא שלהם להיכרות הראשון שבוע

ל״י. אלף 41 של בשווי ענק-יהלומים לה
ה בין הפגישה היתה בערב שני ביום

 התקיימה כבר שבת וביום בודלטון, הורים
 במסיבה היה לא מי מסיבת־האירוסין.

ש אנשים היתה. בית־שמש כל הזאת!
 ובחיים בהילטון היו לא שלהם בחיים
 הכי האולם את לקח הוא יהיו. לא שלהם

מפואר.
 שלי, בחיים ראיתי שלא אוכל שם היה

לא־נורמלי. משהו ומשקאות ומלצרים
 ענק לה הביא הוא האירוסין של ביום

 וענק- לירות, אלף 46 של בשווי נוסף
 הביא הוא לירות. אלף 19ב־ 300 בן זהב
 לבן, מזהב צמיד יהלומים, מלא לב לה

ושמלות. בגדים לה והביא
 בגדים המישפחה לכל קנה הוא בכלל,

ב למשכית אותנו לקח הוא לאירוסין.
 שימלה מהאחיות אחת לכל וקנה ירושלים

לירות. מאות חמש של בשווי
 ואותי עופרה את לקח האירוסין אחרי

ציי אותה ציירה שם באילת, לרום למלון
 את ״האם התמונה: על לה כתב והוא רת

 אוהב לחיים! אותי נשקי ז אותי אוהבת
אייזיק.״ תמיד, אותך

 אותנו משך הוא טוב, בחור כזה הוא
 שחרחר שלושים, בן הוא שלו. הלב עם

 היא פלא, לא זה אבל עליה. ומשוגע
ומושכת. יפהפייה

 עד הלימודים את הפסיקה לא עופרה
 אבא איתו. להתחתן סופית החליטה שלא
 זה ״עופרה, הזמן: כל לה אמר שלי

בעצמך.״ תחליטי שלך. החיים
 לה. שקורא למה מאמינה לא ממש היא
 שלבן־אדם להאמין קשה וחולמת. הולכת

 זהב לב וגם כסף הרבה כל־כך יהיה
לבילוי, זוגות כמה יצאנו פעם שכזח.
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 משלושת למעלה ההוא ביום הוציא והוא
מיים. כמו זורם אצלו הכסף לירות. אלפים

טוב בחור______
ליוני מי במיקרה ו

 ההו־ עם נסעה עופרה כמאי 26 — ך*
 לוושינגטון. ומשם לניו־יורק רים ■4

 אי-אפשר פה כי שם, להתחתן רוצים הם
 הם הבא בשבוע .18 לגיל מתחת להתחתן
 רב. של מיוחדת בהרשאה להינשא עומדים

 ואחר־ הטכס, את רק באמריקה יערכו הם
בינ גדולה. חגיגה ויעשו לפה יחזרו כך

 חיים ועושים באמריקה מטיילים הם תיים
 עופרה שיעשו. חלמו לא שלהם שבחיים

 וההורים סקי, לעשות אייזיק עם נסעה
בוושינגטון. בארמון נשארו

 פתחו כולם בבית־שמש, פה בינתיים,
 כל- הזמין אייזיק שלהם. הגדול הפה את
 והם בהילטון, למסיבה אנשים הרבה כך

 ערבי. ושהוא כושי שהוא עליו אומרים
 יהודי בחור סתם שהוא להאמין יכולים לא

 ושרית־ מיליונר, גם במיקרה שהוא טוב
 לעבור יכולים לא אנחנו בעופרה. אהב

 של המיקרה על מדברים כולם ברחוב.

 לנו מרשה לא שלי אבא זה בגלל עופרה.
זה. על לדבר

 לא אני יתחתנו לא שהם עד בכלל,
 חלומי מדי יותר זה שקורה. למה אאמין
מציאותי. להיות מכדי

 עם יצא וכנראה נאה, בחור הוא אייזיק
 מטרידות הזמן כל כי בחורות, הרבה
 שאייזיק שאומרות בטלפון, בחורות אותנו

 את להן קילקלה ושעופרה שלהן חבר היה
התוכניות. כל

 היא עופרה! את אוהב כל־כך אייזיק
 לבשה לא פעם אף בג׳ינם, הלכה תמיד

 אותה, הכיר שהוא הראושן ביום שימלה.
 היא עכשיו המכנסיים. את לה הוריד הוא

 הוא לנו גם ובמכסי. בשאנל רק הולכת
 וגם בדיזנגוף, בבוטיקים בגדים המון קנה

מרצדס. ולאחותי לי מעילי־פרווה
 מעופרה מקבלים אנחנו ביומו יום מדי

 לא וממש מאושרת נורא היא מיכתב.
 והיא משרתים בבית להם יש מאמינה.

מתרחצת נחה, רק דבר, שום עושה לא

 חלום באמת זה ומבלה. הפרטית בבריכה
לה. שקרה מה

לברי לה שיהיה מקנאה, לא אני אבל
 מאורסת שאני קבוע חבר יש לי אות.

מטו לייצור במיפעל פה עובד הוא לו.
 אותו מחליפה הייתי ולא בבית־שמש, סים

שבעולם. מיליונר שום בשביל

פרווה מעיל•
משפחת בנות את המאוהב המיליונר

 1 בבארה
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