
 לוי. חוה התל־אביבית היפהפייה אז בו
 ראשונה, סגנית בתואר הסתפקה רותי
 אך כבוד הרבה מעניק שאומנם תואר
מעשית. מבחינה דבר נותן אינו

 ההורים של ובעידודם קטנה מיזוודה עם
 הנערות מרבית וכמו ללונדון, רותי טסה

 לאחר לדוגמנות. לפנות החליטה היפות
 הבינה למיקצוע לחדור אחדים ניסיונות

 תיסכול ובלי ממנה, מתאימות יש כי
 כזבנית פרנסתה את לחפש פנתה וייאוש
גדולה. כל־בו בחנות
 מייד התבלטה והבטוחה הנמרצת רותי

 הוכיחה היא הזבניות. חברותיה מבין
 יוצאים־מגדר- אישי וטעם חריצות תושיה,
מת לראות הורגלו החנות מנהלי הרגיל.
ומיישרת מייעצת הדוכנים, בין רוצצת

 יחסי־ציבור על נוסף מעולים אישי וסגנון
להצלחה. המפתח הם מפותחים,
 והפך במהירות, התפתח הקטן הבוטיק

ממוצרי חוץ הכל בו הכולל ענקי כל־בו
מזון.

 הראשון הכל־בו של הגדולה ההצלחה
 נוספים. כל־בו בתי של להולדתם הביאה

 מונה ספנרייט, הנקראת הכל־בו, בתי רשת
ואר בלונדון שישה מהם — עשרה כיום
 הישראלית פלוצקי, רותי לה. מחוצה בעה

 בקנה־ מולטי־מיליונרית הפכה הצעירה,
בינלאומי. מידה

 נפקד לא המהיר ההצלחה סיפור בתוך
 :רותי מספרת האהבה. של מקומה גם

ל־ נקלעתי שלי הקנייה ממסעות ״באחד

סינדו־דה
הארץ חוצות
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 אותה, כינו ולהבה״ אש ״נערת הדורים.
 קניינית של .התפקיד את לה והעניקו

לביגדי־נשים.
 רואה היתה אחרת אשה או נערה כל

 לא אך חלומותיה, פיסגת את זה בתפקיד
 כל־כך היה שלי ההצלחה ״תהליך רותי.
קניי ועד קטנה מזבנית ואינטנסיבי, קצר
 שהתחלתי ״עד מספרת, היא גדולה,״ נית

 אחרת. בפרספקטיבה ההצלחה על להסתכל
 נהנים האלה הגדולים הכל־בו בתי אם

 אצליח שלא למה דעתי, ומשיקול מטעמי
?״ כעצמאית

 החלה כעצמאית. הראשונים צעדיה את
הו כאן גם בסוהו. קטן בוטיק בפתיחת

שטעם הקודמות, בפעמים כמו כיחה,

 רגל. פשיטת סף על שעמד בית־חרושת
 חשתי הסחורה בערימות מפשפשת בעודי

 הרמתי בסקרנות. אותי שסקר עיניים בזוג
 ביותר המרשים בגבר נתקלו והן עיני את

 שיער עם שזוף, גבוה, בחיי. שראיתי
 פסע הגבר חלומותי. גבר בקיצור, מכסיף,
 ברנר, כמלקולם עצמו את והציג לעברי

 חשנו, שנינו המפעל. של כונס־הנכסיס
 בינינו. התרחש שמשהו מופלא, רגע באותו
 שלוש לפני שהיתר. הפגישה מאז ואכן,
 קל, היה לא וזה עוד. נפרדנו לא שנים
 שנים 13כ־ אז נשוי היה מלקולם שכן
 הוא מלקולם גדולות. בנות לשתי ואב
 ובתוקף בונר, אל אנד אנז החברה בעל

ומכי- פירוק לפני חברות כרוכש תפקידו

ברנד, מלקולם הבריטי איש־העסקים וחתנה, פז מתיהכלולות עוגת
 עבורם שהוכנה הקומות שתי בת עוגת־הכלולות מאחרי

 מכל נישואיהם לטכס הטיסו אותם לידידיהם, בארץ שערכו המייוחדת הכלולות במסיבת
ובריטניה. ישראל דגלי מתנוססים העוגה בראש והכלה החתן בובת מאחרי העןלם. רחבי

החתן, של הטוב ידידו פולמן, מלקולםיו
 שנערך שלו הנישואין בטכס לצידו שניצב

 חברות כמשקס ידוע בולמן קונטיננטל. רמדה במלון השבוע
בנשק. מיסחר חברת של בעליה והוא כלכליים, במשברים הנתונות

 הטבעת את עונד ברנר מלקולםלחופה מתחת
 שש פז, רותי של אצבעה על

 שטסה רותי, מלכת־היופי. סגנית בכתר שזכתה אחרי שנים
מיליונרית. כיוס היא נישואיה, טכס את לערוך כדי לארץ במייוחד

 שיקומן, לאחר החברות מכירת או רתן,
 אני, גם תכופות. לעיתים לנסוע עליו היה

 ארוכים. ימים התרוצצתי .כאשת־עסקים,
אה קן בית־חלומות, לנו בנינו בכל־זאת

 את קיבל מלקולם יחד. בו והתגוררנו בה,
 נשבענו ואנו שנה, חצי לפני רק הגט

 כאן נישואינו את לחוג שנבוא להורי
בישראל״.
 הגיעו לילה עם בלוד שנחת במטוס
 ופאריס, לונדון פינלנד, מאמריקה, אורחים

 חבריהם הממון, אצולת של וסלתה שמנה
חתו והכלה. החתן של הקרובים וידידיהם

 חג ערב התקיימה הקטנה העילית נת
 קונטינטל רמדה שבמלון בבריכה הסוכות

 לאו, ישראל הרב קידש והכלה החתן ואת
המשפחה. של קרוב ידיד גם שהוא
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 במיבטא עיברית ככר מדכרו! דתי

 השפה את מבכרת שהיא ומודה אנגלי ז
 לא היא לא, העיברית. על-פני האנגלית

 כאן לה יש הארץ, עם הקשר את ניתקה
 מארחת היא אומרת. היא רבים, ידידים
 אופיר, שייקה את קבוע באופן אצלה

 בבואם רבים ישראלים ועוד קישון אפרים
לביקו ארצה לבוא מקפידה וגם ללונדון,

בשנה. פעמים ארבע לפחות רים
 ובטח ארצה, שתשוב חושבת לא היא

 עיסוקיה כל כי הקרובות, בשנים לא
 אבל בלונדון. נמצאים הקרובים וידידיה

 עובדה חזק, ריגשי קשר לה יש הארץ אל
כאן. להינשא באה שהיא

 זה בני-הזוג שהגישו הנישואים מתנות
 נתנה הכלה מעמדם. את משקפות לזה

 שתצטרף מפוארת רולס־רויס מכונית לחתן
 הוא ואילו שלו, הקיים המכוניות לצי
 ומכונית בכפר קוטג׳ היפה לכלתו קנה

וידי רותי מלקולם, .1920 משנת וינטג׳
 החופה אחרי ללונדון. השבוע חוזרים דיהם

 ומלא ונפלא גדול ״העולם רותי: הצהירה
 שיידעו לאלה רק מחכה הוא הפתעות.

איך. ועוד ידעה — והיא לקחת.״ איך
גל אולי
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