
 היופי מלכת
השוטרות של

 יפהפיה •שהיא רואים. סינית שהיא זה
 וכמו רואים׳ כן גם ודקת־גיזרה אכסוטית

 היא — ושברירית עדינה כזו נראית שהיא
מאד. מסוכנת בחורה
 כמה עוד לה יש מחגורת־צניעות חוץ

 בלימוד דרגותיה לציון ציבעוניות, חגורות
הכ כבר והיא זקראטה, בג׳ידו והצטיינות

מסו פושעים האלה העדינות בידיה ניעה
שו היתד. שם בנגקוק, בעיר־מולדתה כנים
קשוחה. טרת

 מתהדרת היא שבהם הג׳ודו, מתארי חוץ
 — ממשי תואר עוד יאנג לג׳ודי יש 1

 השוטרות של היופי כמלכת נבחרה היא
 בה ופגשה לכבודה, אז שנערכה במסיבה [
 לבוא אותה שהזמין ישראלי איש־עסקים ך
לישראל. [
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להי והחליטה ונפגעה, הציצה באה, היא
 אינה עדיין היא למישטרה אך פה. שאר

 עיב־ שתדע עד לפחות להתקבל, יכולה
 למושבה להיצטרף זה לה שנשאר מה .רית.

 המיס־ עובדי הם הלא בתל־אביב, !הסינית
הסיניות. רעדות

 כמלצרית כיום משמשת היא ואומנם,
 יש ואם אלה, ממסיעדות באחת בכירה
 לג׳ודי קוראים מייד אז בירידגים עם בעיות

 למראה לצחוק שניסה ומי סדר, להשליט
 מידיה טיפול אחרי אליו, שניגשת הקטנה

צחק. לא כבר הוא
מרגשת חוריה לג׳ודי נגרמה השבוע

 חגיגה
החותנת עם

 להיות אוהב גרנות דני הזמד־המלחין
 הוא שכאשר היא, ועובדה כולם עם בסדר

 חגג לא הוא יום־הולדתו, את השבוע חגג
החותנת. עם גם א<א רעייתו עם לבד זאת

 29 בן כבר שהוא שבחור שמעתם איפה
 שהוא אומר דני ובכן, כזה? דבר עשה
 שגידלה על אשתו של לאמא זה את חייב

מושלמת. בת כזו
קליינמן, לשעבר גרנות, שתירצה ,

 ויש כולם, מסכימים מושלמת בחורה היא
בינלאומי. אישור אפילו לזה

 השידור רשות עובדת שהיתר. תירצה,
ה רשת על־ידי נבחרה בכירה, כמזכירה
 הישראלית את לייצג בי־בי־סי טלוויזיה

 סרט עבור ובמחשבה, ביופי הטיפוסית
 מכל טיפוסית צעירה •שבחר דוקומנטרי

בעולם. ארץ
תרצד. את בחרו ועדה עם קבל ואם

 הוא מי אז הטיפוסית, הישראלית להיות 1
שיסתייג? הבעל דני

 מחיל הולך הוא נישואיו שמאז ומה־גם 4
 מלחין, מזמר, שהוא מזה חוץ כי לחיל,
 גם הוא בתוכנית־טלוויזיה, בקרוב ויופיע

תק מפיק הוא שבו אולפן־הקלטות פתח
 לשירי- עצמו את מקליט וגם שונים ליטים

האתר. גלי מעל המושמעים פירסומת

 שירתה היא דווקא. בביריונות קשורה שלא
 שבה במיסעדה מור רינה מלכת־היופי את
 בהתרגשות לרינה, סיפרה ואז עובדת, היא

 בטכס־הבחירה נוכחת היתה שהיא צרחנית,
 היא כמה עד לה והזכירה בבנגקוק שלה

 את לעכל רבע־שעה לה ושלקח התרגשה
כאלה. דברים ועוד בחירתה עניין
 שלנו היופי שמלכת חושבים אתם אם אך

בהח טועים אתם זה, ממחווה התרגשה
ב הקטנה מהמלצרית התעלמה היא לט׳

ראוייה־לשבח. מלכותיות
 דבר לא זה עולמית מלכת־יופי להיות כי

 מכריה לכל ידועה שהיתה ורינה, פשוט
 מאד מהר למדה ופשוטה, חביבה כבחורה

 אפילו היא שהיום עד גינוני־המלכות את
 במיקרה, אותה שיצלמו להרשות מסרבת

 כשיבוא תיעתר היא לעיתונות ולראיונות
המשיח.

 עם במיסה!
אדונגוו גילה
 ערב נכנסת אלמגור גילה ד,-שחקנית

 גאון, יהורם הזמר־-שחקן עם למיטה ערב
 לאשר יכולים אנשים שרבבות עובדה וזוהי

מאו במיטת־זוג מופיעים השניים אותה.
 להצגתם בפירסומת שנטען אף־על־פי שרת,

 בשנה פעם רק זאת עושים שהם המשותפת
הנק בימות, תיאטרון של החדשה בהצגה

בשנה. פעם רק בשם ראת
 תדעו למיטה, גאון יהורם עם ולהיכנס

 בשביל אפילו פשוט דבר לא זה לכן,
מת שהיא לא אלמגור. גילה כמו ש־חקנית

 בטח מכן שרבות־רבות מהעובדה, רגשת
 במקומה, להיות רוצות והיו עליה חולמות

ערב. בכל קורה שזה בייחוד ועוד
 להיכנס -שכדי היתה, גילה של הבעייה
מא עם והנפגשת הבוגדת האשד, לתפקיד

 להיפטר צריכה היתד, היא בחשאי, הבה
 מעוג־ היד שלא עודפים, קילוגרמים מכמה
ממנה. להיפרד ביותר יינים
 התופרות במקום להיות רוצה הייתי לא
 סנטימטר כל על איתה רבו הן — שלה
 מות־ לה שיש שיראו רצתה היא בד. של

 וש־ כך) בדיוק שלא (מה צרות־צרות ׳■גייס
 וכש־ ומתוח, הדוק יהיה השמלה■ של הבד

 שהתהלכה לאחר להיפרם התחילו התפרים
 כמובן היא זה. את קיבלה לא היא קצת,

חמ את ושפכה מותניה, את האשימה לא
נז מהן שאחת התופרות, על דווקא תה

של פגישה כל אחרי לתרופות־ארגעה קקה

 בכוכבים: דני תולה הטוב מזלו את
 מזל אותו בני הם ורעייתו הוא עובדה,

 יום־הולדתה. את חוגגת תירצה הבא ובשבוע
 שלה האמא את ישאירו הם הפעם אך

 הפעוט לבנם ביבי־סיטר להיות כדי בבית
תן,  החותנת את לחגוג כדי איתם ייקחו מ
השני. מהצד

הסוער מההמון הרחה
 משהו יקרה לא אם — הם ד,סיכויים כל
 שאתם שבשעה — ממש האחרון ברגע

מונ השייבות יהיו אלה, שורות קוראים
מהחז ■שתיים של אצבעותיהן על חות
הש השלישי ביום ביותר. המפורסמות קות

 יוצא הזה כשד,גיליון ממש־ממש בוע,
 דד של חתונותיהם להיערך עומדות לאור,

 הדוגמנית־ ושל קם מיקי שחקנית־זמרת
רוזנשטיין. רונית צנחנית
הה מעיני הרחק ייערכו החתונות שתי

 סיימה עתה שרק קם, מיקי הסוער. מון
 שם וארוחת־מקר, סרט בסרט הופעתה את

 הראשי, הנשי התפקיד את מגלמת היא
 בחוויות בחיים עתה להתנסות עומדת
 בסרט, שכן בסרט. כבר שיחקה שאותן

 צעירה אשד, של דמותה את גילמה היא
 מייד המתעוררות הבעיות עם המתמודדת

להת הולכת היא עכשיו הנישואין. אחרי
על־אמת. בהן נסות

רוזנשטיין רונית
לחופה צניחה

גילה. עם מדידות
 את למדו הן טוב, הכל טוב, סוף אבל

אומ היו הן התופרות. אומרת זאת הפטנט,
 על צר הבגד את לה שיעשו לגילה רות

 היתד, ואז יותר רחב לה תפרו אך הגוף,
ש בטוחה היתד, גילה כי כללית, שימחה

יום. כל מרזה היא
 גילה, כי — משנה לא זה בעצם אבל
 עודפים -שניים או אחד קילוגרם עם אפילו

 לא במיטה ובמילא נפלא, כן גם נראית
 שכן מר, מיותר. מישקל לה יש אם רואים
 סכסית, בכתונת־לילה גילה את זה רואים

 — גאון ליהורם מקסים בחיוך המתפתה
 שהיו באולם מד,צופות רבות -של לקינאתן
הבמה. על רק אפילו איתר, להתחלף מוכנות

גרנות ותירצה דני
מושלמת אשר.

קס מיקי
וארוחת־בוקר חופה

 הגיטריסט הוותיק, לידידה נישאת מיקי
ב אי־שם נערכת והחופה אדר, יהודה

בכפר־הנשיא. צפון,
 תהיה רוזנשטיין רונית -של חתונתה

 כן גם אבל ססגונית, יותר קצת אולי
 רוזג* מי-שפחת של בווילה מהעיר. רחוק

 במ־ לאחרונה ■שרוהטה בקיסריה, שטיין
 מאיטליה, שייובא רהיטים באוסף ייוחד

 ואשתו רוזנשטיין אמנץ עוה״ד יארחו
 החברה של השמנה־וסלתה את מלכה,

 של נישואיה את לחגוג שתבוא הישראלית,
אדלר. כרוך לגרפיקאי רונית
תש האלה החתונות שתי של ההדים את

 שלא אבל השבוע. כל לאורך בוודאי מעו
 אתכם הזהרתי בעניינים, לא שאני תגידו

מראש.

בגיבעה פילגש
 עיתונאי־ של לאשתו יש זכות איזו

 לעשות ידוע, וסופר־ביוגרפיות צמרת
 ולידועה־ לבעלה שכאלה קינאה סצינות

 עשתה בעצמה כשהיא ועוד — כציכור
 כך כדי עד לבעלה, לא־נורמליות בושות

 מסוגל היה ולא זעזוע־עצבים קיבל שהבעל
עי עורך נאלץ אותו לשקם וכדי לתפקד׳

בחו״ל? לשנת־מנוחה אותו לשלוח תונו
 כגבר הנחשב העיתונאי, הזדעזע כמה
 ידועה דמות שהיא שאשתו מסתבר י קשוח
 ומזכירת תל־אביב, של החברתיים בחיים

 לא עצמה והיא — יוקרתי אירגון־צדקה
בכלל. צדקנית

 -שנים לפני :היה כך שהיה, הסיפור
 הווילות באחת מסיבה נערכה רבות לא
 מסיבה ואל בצהלה, מאלופי־צה״ל אחד של

 עיתונאי־ וביניהם המי־ומי כל הוזמנו זו
אלה. בחוגים מאד המקובל הנ״ל הצמרת

 ניגשה כאשר בעיצומה היתד, המסיבה
סו שהיא לו והודיעה הבעל, אל הרעייה

 כבר לקחה וכי מזעזע מכאב־ראש בלת
 למעלה עולה והיא כדורי־אספירין ארבעה

המארחת. של בחדר־המיטות לנוח,
 חצי־ כעבור להציץ שעלה המודאג, הבעל

 ואף הציץ רעייתו, בשלום ולדרוש שעה
 אינטימי במצב רעייתו את כשמצא נפגע,

 צה״ל של מדמויות־הימפתח אחת עם ביותר
הימים. באותם
 אותה מאז רודף שהבעל הוא גלוי סוד

הז שום מחמיץ ולא המוחץ, בעטו אישיות
 שעלתה האישיות על בעיתונו לעלות דמנות

אשתו. על
 הסבל כל עם אתכם, שואלת אני אז

 להעז שלה הזכות מה לבעלה, גרמה שהיא
 שכאלה, קולניות סצינות לו ולעשות היום
ה של בקן־ד,אהבים השבוע שעשתה כפי

 הנשואה פילגשו עם להתבודד שביקש בעל
 היוקרה מפרברי באחת גיבעה על בדירה

תל־אביב? של
 צריך זה שוויון־זכויות, רוצות אנו אם
אן הכיוונים, בשני שווה להיות ל


