
ביוגרפיה ו1ו1או

 אינפלציה ממש ■הזאת, בעיר שקורה ■מה
 בקיץ, פה שמשעמם אמר מי יפות. של

 יפות כמה עדיין יש ? פחיו״ל היפים ושכל
 ■הלד בתל־אביב לבלות המתעקשים ■ויפים
חופשתם. את הט׳ת

מור־מסיננר, רינה המוכתרת, היפה
 היא. גם הניעה לשעבר, יוניברם מיס

מל ישנת את כחודש לפני שסיימה רינה,
 ויחד קצרים, לשבועיים לבקר באה כותה׳
 ■מי הירש, רני ותיק, ידיד הגיע עיסה
 ואחר־כך גאול יהורם -של אמרגן ׳שהיה

 אורי של ואחר־כך עופרים אסהר של
 כאמרגנה הנוכחי מהשבוע ומשמש גלר,

■מור. ■רינה של
 סיס־ זקוקה מה לשם תשאלו. בוודאי

 היא היפה ■ובכן, ז לאמרגן יוניברס־לשעבר
 פקחית, גם שהיא מסתבר — יפה רק לא

 יסופרו שבו ספר, לכתוב עומדת והיא
בחו שעוברת החוויות ■כל על פירטי־פרטים

 אחד ביום ההופכת מטיבעון פשוטה רה
לאלילה.

המתנפחים הכיסים את רואה כבר אני

ש לקרוא תרצה לא מי שהרי מהכספים,
 כמו אך ? קצת בה גם ידבק אולי
 מלכה■ נשארת לעולם מלכה אומרת שאני

לעצ צברה ■שהקטנה לעצמי ואני.מתארת
מס שהיתר. !מי כל עצומות, חוויות מה

 לה והיד, הראש, על כתר עם שנה תובבת
 בעצם■ ■למה, וכותבת. ״ושבת היתר, ראש
לא?

 (לא הירש ודני מור רינה אופן, בכל
 זוג. לא הם נכון, לא אותי ■תבינו אל לא,
 ב־ מאושרים להיות!) יכול לא פשוט זה

■להת לכותל יילכו גם אולי ארץ־הקודש,
 אנחנו לא. ואם יעזור. זה אולי קצת, פלל

בשבילם. זה ■את נעשה
 (״הכל חייה על לדבר המסרבת רינה,

 ארוכה כיברת־דרך עברה !״)■כתוב יהיה
לו אפשר אך העולמית, לחברה מטיבעון

רע. לא בכלל משתלבת שהיא בשקט מר
בשבו לקפיצות. אצלה ■הפכו הטיסות

 מניו־יורק קפצה פשוט האחרונים עיים
לאתו ואחר־כך לגרמניה, משם לאיטליה,

 ■לכל מתייחסת הנערה למולדת. ■וחזרה נה
 מה? אז איומה. בנון־שאלאנטיזת העניין

שהני טוענת והיא לטוב, ■התרגלה היא
 מה שאין למי זה ■לחכות, יכולים שואין

 לעשות כל קודם עליה חייו, עם לעשות
חיים.
חדש. דור צומח לכם, אומר מה

ד*׳? לוי חוה
 אודות ונחמד קטן סיפור שוב ובכן,

שלנו. האמיתיות היפות אחת
 ממלכות־היופי אחת שד,יתד, לוי, חוה

 בשבוע בארצנו תנחת ביותר, המוצלחות
זה.

 לידידה, לה נסעה חודשים לפני רק
 הפרטי), ישמו את יודע אינו (איש הרדוף
 טוטו ערכה העיר כל בלום־אנג׳לם. השוהה

 ■היא עכשיו יינשאו. לא יינשאו, כן —
חוזרת.

 המהיר לשובה הסיבה ברורה לא עדיין
עם ובאמת במיקרה, ■לגמרי אך ארצה.
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לאמבטיה - הטוב׳□

 שקטים ארקיע שיל ציוותי־האוויר כי חששתי היום עד אם
 השנתית המסיבה אז באל־טל, לעמיתיהם בהשוואה ■וסולידיים

ההיפך. את לי הוכיחה שלהם המסורתית
 פורת צביקה הקברניט של בפנטהאוז נערכה היא הפעם

 המשקיפה השביעית בקומה וכשנמצאים ברחובות. ורדה ואשתו
 הוויסקי בריח מתערבב וההדרים ■וריח האיזור, פרדסי כל על

 שאת אדיר, ■ותיאבון טובה לאווירה בדוקה סגולה זו והוודקה,
 שני של בעזרתם מדופלמות. טכחיות שלוש סיפקו לו הפורקן
 כל עמוסי מגשים עם ■ההילולה כל בתוך -שהתרוצצו מלצרים

 שערבב׳ו ■בארמנים שני עמדו הקיוקטלים לדלפק וכשמעבר טוב,
כוכבים. חמישה מלון סטייל מסחרר בקצב משקאות

 טעיתם שם, ושתו אכלו שרק הרושם את קיבלתם עם אך
 במקום הפעם, אך תצוגת־אופניד, היה הערב צימוק מרה, טעות

 מחי- שסחטו ארקיע, דיילות המסלול את כבשו צמרת דוגמניות
סוערות. איות־כפיים

 הכף את שמכריע הוא הנשי הצד כי הרגישו וכשהקפטנים
 ששחו בקבוקים מלאים אגב, (שהיו, לחדרייהאמבטיה רצו

 וסדינים מגבות ילבשו חסר), יהיה לא שחסיוחלילה קרח בתוך
 מהמין פחות לא מרובה, בהצלחה קילאודיוס אוסנת את ,והציגו
היפה.

 קיבל לא עדייו פאנדריסון דגי לשעבר כוורת ■להקת מנהיג
 בזכותה מהחגיגה ליהנות ממנו מנעה לא זו עובדה אך כנפי־טיסה,

מי, ■של ע  ■ממתי אותו וכששאלו החדשה, חברתו ארקיע, דיילת נ
ומתמיד.״ ״מאז אמר: באופנה הוא מתעניין

 דיילת היתד, הזאת השיסחה כל של היפהפייה ■המארגנת
 הערכה ■שלאות עד קשה כל־כך שעבדה קציר, איידה החברה
אמבט בתוך כמובן) הבגדים, (עם אותה הטבילו :פרס קיבלה

קציר ואיילה דיבר טלי דיילות
למיס הגיעו כולם

 גם אבל הדיעות לכל מאד מוזר שילוב קצף, עם משקה מלא
מקורי.
 על גם ליהנות יודעים בהחלט המעופפים לכם? אגיד מיה

הקרקע.

 וזה לחלוטין, מיקרי שהעניין שלי הבטחה
 מגיע — הצדדים לשני ידוע ■לא אפילו
 ותיק מאד־מאד ידיד החמישי ביום ארצה
 האיופנאי קאכלי, רוב־־טו שלה: וטיוב

מהסר כזו ביאכטה, מגיע הוא האיטלקי.
 של לביקור נספחים ועוד ילדיו עם טים,

 עדיין, יודע שלא למי רוברטו, שבוע.
 האירופיים, מאופנאי־הצמרת לאחד נחשב

 ארצות- את גם לכבוש החליט ועכשיו
בסערה. הברית

 גר ומוכשר, חתיך צעיר שהוא הגבר,
 מעמודי־ לאחד ונחשב באיטליה, בטירה לו

העולמי. חוג־הסילון של התווך
 טקס היה השתתף שבו האחרון האירוע

 האחרון, בחודש יוניברם מיס של בחירתה
שופט. היה שם

הז הנשי, היופי ברזי המתמצא רוברטו,
 כיד אותה ואירה בפירנצה, לטירתו מינה

 ׳וקחו ׳רומן, שום פה אין ידידי, לא, המלך.
 גרידא. ידידות פשוט בעניין, דיברתי את

 בארצנו עוגן יטיל רוברטו אופן, בכל
 סיפור־יהאהבה את מכיר שלא ולמי בקרוב,

 הוא הזוג :אספר לוי חוה עם שלו הישן
 ׳שנתיים לפני עד מהסרטים• יפה זוג ממש

 שפתח זה הוא ורוברטו צמודים, היו הם
 האהבה בפאריס. שלה הבוטיק את לחוה

 שפיתיאום עד לה, ויליבילבה פרחיה בפרוש
 סתם, כ׳ל־כך לא (איו ככה, סתם נגמר הכל
 נותרה חוה נדע). לא הרי זה את אבל

 ■ובדיוק מאחר ימים, לאורך לא אך בודדה,
 ה־ צילצלו ושוב הרדוף, את הכירה אז

פעמונים.
 שבור, לב עם לעומתה, נותר רוברטיו
 מאהבתו נרגע ■לא עתה שעד לי ומספרים

 לי ■נותר רק עכשי׳ו עצוב. ממש לחויה.
 כש־ אלה לשני ייקרה מה לראות ולכם

 עיונת־המ־ בעצם במיקרה. ■לגמרי ייפגשו,
מאד. מעניינים דברים כאן קורים לפפונים

לוי חוה
עיתוי שד מניין הכל

ה כדורגלן שלהיות חושבים אתם אם
 אז בחיים, קל סוב זה ישראל של עוגה

 ואפילו לכם, מעירה ■שאני לי תסלחו
 כי מושבעים. כדורגל חובבי אתם אם

 זה במדינה אחד מיספר המבקיע להיות
 הרמה. על מתמדת שמידה שדורש דבר

 ■תשאלו זה? את עושים איך ■לדעת רוצים
פרץ. ויקי תא

זו ■הישנה, כדורגלן בתואר שזכה ויקי,
 של באהבתה רצופית שנים ארבע כבר כה

ם, הנאמנה חברתו רי  את ניהלה אשר אי
 שלא אלא בבת־ים. שליו ■הספורט חנות

 להינשא. כדי עד יישבר כוויקי כדורגלן
 רווקיתו על לשמור החליט פשוט הבחור

 קיים בישראל לכולנו, כידוע אך ו״הי־מה.
 ופרץ ■לנישואין חברתי ילחץ ■שנקרא מושג

 החליט ■המגרש, על נשפר שלא הקשוח,
 מתכוון לא הוא אבל שיהיה מה שיהיה

הפרטיים. בחיים גם להישבר
 הוא ■שאם יודע ׳דקי ■את שכיר מי כל

 ממקומו יזיזהיו לא דבר שום משהו, מחליט
 היתד, להישבר עמדה שבמעט מי אפל עוד.

בנאמ אמונים לו ששמרה איריסו, במובן
 מכבי אוהדי אצל אפילו פוגשים שלא נות

 שארבע אתי תסכימו הכל, אחרי תל-אביב.
 כשהשנים אפילו ברגל, הולך לא זה שנים
 שהביא ובמתנות באהבה מתובלות הללו

בעולם. ממסעותיו שלה המבקיע לה
 הוא הפתעה. !ויקי ילה הכין עכשיו אז
 דר,־מאדר־ בפאלמה חופשה בבילוי זכה
המ ■לבילוי איתו לוקח הוא מי ואת קה,

 מקווים כעת איריס? את לא אם שגע
 בלי בפאלמה, צמודים ששבועיים במכבי

 די ■לאיריס יתנו אוהדים, ובלי הפרעות
 לשרוק הזמן שהגיע ■ויקי את לשכנע שהות

הסיום. שריקת את
 לא בואו אז אותי, שואלים אתם ואם
ש עד בסבלנות ׳ונחכה לשטן פה נפתח

ש למה שנים, ארבע שחיכה מי יחזרו.
? משבועיים עניין יעשה

* + +
ל שלא אוכל לא ספורטאים, ו־אפרופו

הצ כוכב־הכדורסל בפרשת אתכם עדכן
 שבישרתי אחרי כדקוביץ. מיקי עיר
ו חתונה קבעו שלי ■וחברתו שהוא לכם

 לכם סיפרתי האחרון, ברגע אותה ביטלו
 כשהם באילת, במועדון אותם שפגשתי גם

 או־טדטו שהם כאילו ■ואוהבים רוקדים
להתחתן. הולכים

 ■למעוניי־ שלי האחרון העידכון ככה, אז
 בוקר החליט פשוט מיקי :כזה הוא נים

 צעיר שהוא נישואיו, לפני אחד, צעיר
 ? עשה מה הנישואין. בעול לבוא מכדי
 ■החתונה, את לדחות ישלו לשלי ■הציע פשוט

 כמ־ טובים חברים כימו לצאת ■ולהמשיך
למהר? למה הכל, אחרי ימימה. ימים

 הכמעט־ הגיבה חושבים, אתם ואיך,
 באמת, שכשאוהבים, נראה ובכן, ? כלה
 בתור מיקי עם לצאת להמשיך איכפת לא

 הולך לא זה גם הכל, אחרי קבועה. חברה
 אחד, בהיר שיום ■בתיקווה ■והעיקר, ברגל.

 שזה המחונן הכדורסלן יחליט כאשר.
ב תהיה היא לרבנות, וחצי לצעד הזמן

הזי לא פעם אף חברים, סבלנות, רחבה.
קה.

ב ₪ד1תז!1^ מ
 יודעים ואתם טובות, בשורות גם יש
 אתכם. גם משתפת רבה בשמחה שאני הרי

 ה־ זמרת את בוודאי מכירים כולם ובכן,
 לה חיתה עדנה יורן. עדנה הנודעת ג׳ז

 -שהוא קלוצמן, אדי בעלה, עם באושר
מש בבית לסכיני־גילוח בית־חדושת בעל

 כך בראשיון־לצייון. עצומה מידשאה עם גע
 עדנה של בנה עם יחד שניהם, להם חיו

 המשותף, בנם יועם הראשונים מנישואיה
 ■ועזבה עדנה קמה קצרה תקופה שלפני עד
ביתה. את

יו ירוק לא בחוץ שהדשא הסתבר אך
 חזרו ואדי ועדנה שבבית, הדשא מן תר

 לב לשימחת ובעושר, באושר יחד לחיות
הכל.

־הנישואןהוחסידה
וטדי רדנה •ט

גומי סיטונאי של
באו שאולי

היתה מחיפה,
 בתו שהיא שרונה, טוב. במזל הנישואין, בברית

; דיילת הצבא, ואחרי גורודיש של מזכירתו בצבא
 נמשך תל־אביב, של חיי־הליילה איש טדי, עם ישלה הגדול הרומן שנים. כשלוש אל־על

 { מה את סוף־סוף השניים עשו חודשים כשלושה לפני והנה שנים. משלוש יותר כבר
■חתונה. — מזגן לעשות צריכים שהיו

 הקאונסרי־ בחוף קרובות לעיתים נראית מתקדם, בהריון גם יפהפיה שהיא שרונה,
 נאחל שנים. מגדל כבר שטדי הכחולות העינים עם האסקי מגזע הכלב עם ?!לאב

קלה. לידה גם ׳והנמרצת השזופה יולשרונה מאושרים, נישואין חיי להם


