
 נופר דא התטח
העץ ן מ וחוק

 היבואן את כמוני, !השבוע שראה מי לכל
 צעירה חתיכה בחברת פפקטזר אדי

ה שהמיידלע לבשר יכולה אני ובלונדית,
 ליאורה, שלו, הבת אלא היתד. ■לא זאת

 לבלות. אוהבת היא שלה האבא שכמו
 תעשה היא אז לבלות, אוהבת היא ואם
 ותסמכו לה, יתחשק שרק כמה זה את

הנכונים. במקומות רק יהיה שזה עליה
 לפני הספיקה ,26 בת שהיא ליאורה כי

 גבר- שהיה מהצוללן להתגרש שנתיים
 הילד את לה והשאיר שלה, החלומות
ב גרה היא החמש. בן שלהם, המקסים

 בתל־אביב, בבלי בשיכון משגעת דירה
 אבא של הגדול במישרד כמנהלת עובדת

בחיים. לה רע שלא לכולם ומספרת שלה,
 לה. מאמינה אני מה? יודעים ואתם
 להתחתן? למהר צריכה היא מה בינינו,

 כדאי ואם נשואה. היתר. כבר היא הרי
 גם אז ילדים, ללדת בשביל רק להתחתן

 היא אם אבל עשתה. כבר היא זה את
 נוסף. ניסיון לעשות תחליט בכל־זאת

 שהבחור תדאג כבר באמת היא הפעם
 סוס על ושיופיע אמיתי נסיך-חלומות יהיה
גיזעי. לבן

 אסלו, גיזעית בחורה היא ליאורה כי
 1 מגיע באמת אז גזע. במזל נולדה ואפילו

פירסט־קלאם. מישהו לה
מתכוננת שליאורה שתדעו רק כדאי
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השלום קרייני של החתיכות

 במסיבות היום !מבוקשים הכי החבר׳ה
 ספינת־השלום, קרייני הם התל־אביביות,

 לחופשות־הת־ במישמרות לחוף שיורדים
 שלנו הישראליות אגיד, ומה קצרות. פיקות

 הענק במופע שהיה מי אותם. טורפות ממש
 בהיכל־התר־ שעבר, בשבוע להם שערכו

מלכים. של יחס להם נותנים איך ראה בות,
 אליהם שצמודה היחידה החתיכה אבל

 אחד־ אותם ומטריפה שבועות, כמה כבר
 שחוץ רבני, ספי אל־על, דיילת היא אחד,
 אנגלית ומדברת !גבוהה חתיכה, שהיא מזה

 אחת כי במוסיקה. מבינה גם היא חופשי,
לדק צריבה דיסק-ג׳וקיי, עם לצאת שרוצה

מיני השבועי, המיצעד של הדירוג את לם
מום.

 פרנץ הוא אליה צמוד שכרגע הקריין
 לי שסיפר מניו־זילנד, ,22 בן דהיוולף,

 אשה הרגיש לא הוא שלו החיים כל איך
 בי ספי. את פגש שהוא עד מהי, אמיתית

 לעשות, מה מחליטה גלוי, מדברת היא
 מזח וחוץ חזק, אופי בעלת מושכת, מאד
 די וזח בבית, המיכנסיים את לובשת היא
 מה הרי וזה עצמאות, לו יש כי לו נוח

בארץ. צריך שהוא
 איזה •סתם היא שספי תחשבו שלא אבל

 שהוא בגלל פרנץ אל שנמשכת מזדנבת
 קול לו יש אם ■מד. אז שדרן־פממונים.

 ספינת־השלום של הזח העניין כל נחמד?
 אחרי הראשונות. הדקות בעשר רק תופס

 פרנץ, אבל בבנאדם. תלוי כבר ■זד. זה,
 אותה שיכנע וסימפטי, חביב גם שהוא
 שלה בדירה איתה יחד לגור יעבור שהוא

 שאם לי הבטיח הוא דיזנגוף. שברחוב
 אפילו יחשוב הוא ככה, יימשכו העניינים

 הצעת־נישואין איזה ברצינות לה להגיש
 ואולטי- בניו־זילנד משגעת דירה מפתה,
אל־על. את לעזוב מטגם

להש האלה, החבר׳ה רומנטים שהם כמה
 בניו- ועוד חתונה! והופ מתאהבים, תגע.

 אחת לא אבל משגעת. ארץ שהיא זילנד
 כי האלה השטויות מכל מתלהבת ספי כמו

עצמו. האדם הכל לפני תפקיד משחק אצלה

 פחות הרבה הזה הרומן את לוקחת היא
 ל־ שיהיד. בסך־הכל ומשתדלת ברצינות,

 בישראל גוד־טיים קצת שלה דה־וולף פרנץ
 ולניד לחתונה ראש בכלל לה אין אבל —

זילנד.
 האלה, הרומנים כל את מכירה שאני כמו

ויחיו בסוף, יתחתנו שלנו המתוקים שני

 שלו לחבר בניגוד הוא, אבל מסקוטלנד.
ישרא שיותר כמה לנסות ■מעדיף פרנץ,
 להכיר אפשר לדעתו, ככה, רק כי ליות,

 הוא מקרוב. שלנו המשגעת המדינה את
 מקבל שהוא משכורת לירות 700ה- את לקח

 בחיוך לי, ומספר פאל במלון גר מאייבי,
מעריצות. עם בעיות לו שאין שלו, הממזרי

וורד וסיימון רבני ספי דהי־וורף, פרנץ
ישראליות מחפשים

 ילדים. של מותק להם ויהיו ועושר, באושר
 והוא אחר מישהו עם תתחתן היא כלומר

אנד. הסי ויהיה אחרת, מישהי עם
 שנמצא מהספינה אחר פופולרי קריין
 סיי" הוא בארץ, בחופשת-מולדת השבוע

19 בן מזוקן צעיר וורד, (ו״מיחיק״) מון

 להודיע ומבקש מזה, נהנה הוא להיפך,
 אחת ולכל בקלות, מתמסר שהוא לכן

 יודע גם הוא פנים לו להסביר שמתנדבת
 הוא והפעם גלי־האתר. מעל יפה, להודות

 שתספיק כזו, ד״שים כמות עם לאניה חוזר
טובות. שעות-שידור לכמה לו

 שדוני ומה בחו״ל• עלינו חושבים לפחות,
 כדלקמן: הוא המיועדת מאשתו רוצה הנ״ל
 אחת לא אבל יפה, להיות צריכה היא

 יפה שהיא בגלל האף את שמרימה כזאת
 לא שהאיפור לראות ראי כל ליד ונעצרת

 שתהיה במקום. יושבת שערה ושכל לה נזל
אי לדבר אפשר ושיהיה טובה, עקרת־בית

 עסקים על ובעיקר — דבר כל על ,תר
וספורט.

 רצוי ילדים, שלושה מינימום לו שתלד
 בשני יפה לטפל שתדע ובת, בנים שני

 1000 עליהם מוציא שהוא שלו הכלבים
 אופנוע על איתו לטוס שתאהב בחודש, מדק

 מערבת- עם אופנוע — שליו המוטו־גוצי
מר שמונה פרוג׳קטורים, שיבעד, סטריאו,

חמש־אפס. בהוואי כמו וסירנה אות,
 אז עליו, פרטים לדעת רוצים אתם ואם

 רברבן, לא שהוא לכם לגלות יכולה אני
 במו ולחיות טוב לאכול אוהב בזבזן, לא

שצריך.
 הייתי לא בת, לי היתד. אם בינינו, ובכן,
 אותה להכיר רצה אלא פעמיים חושבת
 חגיגית לי הודיע כבד ■רוני כי לרוני.
 ימצא שהוא עד מהארץ ייצא לא שהוא

 מוכרחה אני וכאן אותו. שתרצה מישהי
 צנוע. גם שהוא שלו, למעלות להוסיף

 הבא, השבוע עד ימצא לא הוא אם אבל
 שוב הוא חודש ובעוד לגרמניה,! יחזור הוא

 אצל להירשם אפשר יבוא שהוא ועד יבוא,
:יאנוש. שלו, החבר
 של במלון בגרמניה, שהד. כשיאנוש בי
 און־דה- מלך של טיפול קיבל הוא רוני,
 אוהב לא לכולנו, כידוע ויאנוש, האום

 לו יכין שהוא עליו תסמכו חייב. להישאר
 לעבור יספיק שדוני שעד בזאת, רשימה

 לפתוח יופל כבר הוא אתת־אחת, עליה
חדש. מלון בארץ

 רוני קוראים הפעם של ולמיליונר
 עיניים עם גבוה, ,29 בן הוא שפרונג.

 במישקפיים שממוסגרות אמיתיות בחולות
 הוא והעיקר בריא-גוף, בלונדי, אופנתיים,

 קלן בעיר בתי־מלון של רשת בעל גם
בגרמניה.

 עבר 12 ובגיל בירושלים, נולד רוני
 ליאו המנוח, אביו לגרמניה. מישפחתו עם

 ופתח לענף־ד,מלונאות שם נכנס שפרונג,
 הלך באגדות, שקורה במו אבל קטן. ■מלון

 היו כבר שנים ממה ותוך משוגע, קלף לו
גדולים. בתי-ימלון שלושה בבעלותו

 וכשהגיע הנדסת-בניין בינתיים למד רוני
 שנתיים ממנו נדרשו ,לשלב־ד,התמחות

שה גילה הוא ואז בבניין. מעשית עבודה
ובמ בשבילו לא־כל-כך בעצם הזה תחום

להנ התחיל הוא הנדסודבניין ללמוד קום
הש ׳מכוניות־מירוץ, לו רכש בחורות. דס

 והוא חיו.ממנו בתי-ד,קזינו במירוצים, תתף
 מכוניות כמו חתיכות החליף מהם, חי

למהדרין. פלייבוי כמו וחי
 עד נעימות, שנים ארבע להן חלפו ככה
 יופי, זה ■שהדולצ׳ה־ויטה לדעת נוכח שדוני

 .במשהו להתעסק גם צריך הבנאדם אבל
 משעמם. לו יהיה שלא כדי פרודוקטיבי,

 של למלונות בא הרבה, חשב לא הוא
בעס להשתלב הזמן שהגיע וראה ההורים,

קים.

 דבר כל ללמוד שאוהב רוני, כמו בחור
 הבוס, של לחליפה ישר נכנס לא מהיסוד,

שקשו העבודות כל את ■גופו על למד אלא
 הוא למשל, חצי־שנה, במשך בענף. רות
 עבד ■הוא זה אחרי שנה חצי כמלצר. עבד

 פקיד־קבלה, שימש הוא שנה חצי במיטבח.
 מנהל־חשבונות להיות רק לו נשאר וכך

לפתוח כבר כשר היה וסחורנו וחדרן,

 אחד מלון לפתוח למה אבל משלו. מלון לו
שניים? ישר לפתוח אפשר אם

 שהם ודתן, לאונט ■מלונות את פתח הוא
 שעבר ואחרי אחד, כל כוכבים ארבעה בעלי

 שבאה למסקנה הגיע הזה, השלב את גם
להתחתן. השעה

 ? להתחתן מת ■שהוא לו, רע מה תשאלו
 להספיק עוד רוצה שהוא החליט פשוט רוני

 מזה וחוץ כדורגל, שלו ■הילדים עם לשחק
 כבר מנסה בקלן היהודית הקהילה בל —

 היום עד שאם החליט הוא אז אותו, לחתן
 בכוחות- ימצא אשד. גם לבד, הכל עשה הוא

עצמו.
 אבל , — ישראל על שתרצו מה תגידו
כך, בה. יש בבל-זאת וטובות יפות בחורות

שפרונג רוני
כלה מחפש

 שאעשה הרגשתי עליו, לי שסיפרו אחרי
ומח שיושבות בארץ, החתיכות לבל עוול
ת  אספר לא אם אביר־חלומותיהן, שיגיע מ
 שבוע לפני בכבודו־ובעצמו הגיע מי להן

 בתל-אביב, הילטון במלון התמקם ארצה,
 ישראל את עיחב לא הוא שהפעם והחליט

 מי לו יקח זה אם אפילו ■חוקית, אשד. בלי
זמן. במה יודע 1

מחפ לא בימינו, מי, אתם: לי תגידו אז
 גם פיקח, גם חתיך, גם שיהיה בעל לה שת

 לכל ונוסף חוש־הומוד עם גם ספורטיבי,
מיליונר? גם האלה הטובות הצרות

מיליונר

אבא עם ליאורה
בילויים מחפשת

 הנוצצים, האירועים בכל עכשיו להיראות
 החיים את אוהבת היא שלד, האבא כמו כי

 :בגאווה לכולם אומרת שהיא וכמו היפים,
מהעץ.״ רחוק נפל לא ״התפוח

אשה מחופש


