
 מנטה ס
פילו של

 של השנה ראש גיליון את שראה מי
 תמונת את במהרה ישבה לא הזה, העולם
 ערומה אשה שמראה הציבעונ״ת, השער
 סמנטה, שזוהי יודעים בולם למים, מתחת

יצי פרי אנגליה *דוגמנית היא ושהבחורה
 אותה גנב הבחור פיולזסזף. דויד של רתו

 השמש, את לה וגילה הלונדוני מהקור
אילת. מיפרץ של הנפלאים המראות ואת

 המופע את שעבר בשבוע לראות לי יצא
ו למים מתחת צולם שכולו האור־קולי

 ״פילו״ למה מבינה אני עכשיו רק ,,רבות
 והוא העולם, בכל הזה המופע עם מסתובב

בירה בכל להופיע הבאות לשנתים מוזמן
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טלפון נישואי
 בשם ישראלי להעיד יכול עיתונים לקרוא משתלם כמה עד
 אך כמובן, בשליחויות, בעולם, להסתובב שהירבה ליי, דויד
הזה. העולם את לקרוא הקפיד תמיד

 נאמן, הרפה על נלהבת כתבה קרא במרחקים, כששהה פעם,
 לא-נורמא- חתיכה וגם רקדנית גם ציירת, גם שחקנית, גם שהיא
 לברר כדי מטהראן, למערכת לצלצל לו הפריע לא זה לית.
הכתבה. גיבורת עם להתקשר אפשר איך

 כרטיס- לה ושלח טוב כי ראה עימה, התקשר הוא ואומנם,
 ומאז במזל־טוב נישאו והשניים רב זמן עבר לא לאיראן. טיסה

 בסאן־פרנציסקו — העולם של האחר בקצה באושר חיים הם
 ומחנכים ילדיהם שני את מגדלים הם שם שבארצות־הברית.

עיתונים. לקרוא כדאי גם שכדאי רך, מגיל כבר אותם,
 הכל״, ״לנסות של באורח-חיים לדבריה הדוגלת שברכה, אלא

זו והיא- לטיבעונות עברה באחרונה השמרים. על קופאת אינה
 מסוגלות. ומלידה מבטן אמריקאיות שרק כפי ויטאמינים ללת
 לומר מאד טוב יודעת והיא בקלפים, לקרוא למדה היא מזה חוץ
 שנה, רק הזה המיקצוע את לומדת היא עתידכם. את לכם
מבטיח. עתיד לה מנבאים מוריה אבל

 קפצה ברכה בארץ. לביקור המאושרת המישפחה הגיעה עתה
 המאושר, בעלה ודויד, בירושלים החי אביה, שלום מה לראות
 בארץ השהות את מנצל שדות־תעופה, של מייוחד מהנדס שהוא

וגדול. חשוב פרוייקט על כאן לעבוד כדי
 כולל יודע, לא עדיין איש זאת בארץ? ברכה תשהה זמן כמה

 רוצה שהיא זה בינתיים יודעת כן שהיא מה אך עצמה. ברכה
זמרת. גם להיות
 גלי מעל קולה את אחד יום תשמעו אם לכן, תתפלאו, אל
 —קריאת־קלפים—ריקוד—ציור—במישחק שהצליח מי כי האתר.

בשירה. גם להצליח יכול וניחוש־העתיד

פילוסוף דויד
ציבעונייס דגים

 ממש הזה הדבר עצמה. את שמחש״בה
 מושבע וים צלילה אוהב שרק יופי משגע,

לרבים. להביא מסוגל היה פילו כמו
 מזה התייאש צלם־קולנוע, שהיד, פילו,
 בו. לעסוק רגיל ולא מרגש דבר *וחיפש

 המים לפני מתחת מצא הוא זאת כל
 הציב־ ׳ובדגים באלמוגים אילת, במיפרץ
 הדוגמנית את פנימה הכנים ועוד עוניים,

עירומה. כשהיא הבלונדית
את חודשים כשלושה לפני שנשא דויד,

 מצטער שטרנכרג, ליאורה ליבו בחירת
 צול־ ולא שילום, דיילת היא שליאורה דק

 אני סמינטיה את שלימד כמו אבל לנית,
 ליאורה. את גם ללמד שיוכל משוכנעת

 צלילה כנס מארגן המרץ. בשיא עובד הוא
 הודיע וכבר פברואר, בסוף בארץ בינלאומי

 היה לא גדול כל־כד דבר יהיה שזה לי
 מאושר שאין משוכנעת אני בעולם. כמוהו
 הרעל את אופל לא לפחות הוא ממנו,
 במשך יופי לעיניו רואה דק יום־יום, שלנו
 הפרטי היופי את ובלילה למים, מתחת היום
בבית. ליאורה של בדמותה שליו

מ בארץ המסתובבת אחת יסד,פיה יש
 כן, אם למה, עליה. יודעים שאתם בלי

 ז כך על לכם ואדווח חובתי את אמלא שלא
 שהיא ולמדות גלייט, ענת לד, קוראים

 בסך- 22 — בחייה אביבים מעט רק עיברה
 החיים. מן לטעום הספיקה כבר — הכל
 לא קיבלה שאף מצליחה דוגמנית היא
 אך הקולנוע. בתחום מפתות הצעות מעט

 זמנו את שיבזבז הטיפוס אינה היא !לא —
ו לחיות, אוהבת היא שטויות. סתם על

עושה אכן היא זאת ואת טיוב. לחיות

ה רכ כ
בקלפים קריאה

הקטן הגאון
 מה לי יש הפעם ובכן, צפויות. לידות על לכם הודעתי שלא זמן הרבה כבר

מרגשת. מאד אבל קרובה, לא-כל-כך לידה על — לבשר
נשו שניהם אורנה. הטרייה, ואשתו גאון יהורם הם הזו ללידה האחראים

 חודשים. חמישה בעוד החסידה לביקור מחכים והם חודשים, ארבעה רק כידוע, אים,
 בכפפות ברעייתו מטפל יהורם גאון. במישפחת ולשימחה לצהלה גורמת הזו העובדה

 שעושים מילדים טוב שאין אומרת כימעט־ילדה, עוד בעצמה שהיא ואורנה, משי של
ילדים. בעצמם

הילדים. לכל מזל-טוב לאחל אלא לנו נותר ולא

כרכי. איציק של בחברתו טוב ועושה
ה מיפעל ממנהלי אחד שהוא איציק,
 הדוגמנית של ואחיה ראלי, ש טכסטיל
 חדיש. די גרוש הוא אלי, שרה הוותיקה

 כזכור היא גרושתו, כלומר אכס־יאישתו,
 שנטשה דוגמנית כרכי, רוחלה ׳לכם

 לחו״ל לה ניסה לאנחות, .איציק את בזמנו
 כאן, וחיה ארצה חזרה בחיר-׳ל״בה, עם

ילדיה. עם בנפרד,
 זמן הרבה ליהנות הספיק ילא איציק

 , ענת, בגלל ״פנוי״. של הסטאטוס מן
 1 זה נפלו אלה ששני הרגע ומן כמובן.

, בטראנס מבלים הם זה, של בזרועותיו

גאון ויהורם אורנה
החסידה ביקור

7א<נו
יורדת

ש בשבוע הזיה המדור את קראתם אם
 על הקטע את פיספסתם לא ודאי עבר,

 שלפי העליזה הכלבנית ארליך, אילה
 רבותי, ובכן, מהארץ. לרדת החליטה דברי
 היא חוזרת. לעולם וטעיות טעות, טעות

 כדי לא אפל ללוס-איג׳לס, נוסעת אומנם
 הבנתי לא פשוט אני וחלילה. חים לרדת,

 ללמוד נוסעת אילה שלה. המניעים את
 ולהביא כלבים, בספרות חדישות שיטות
 ל־ החדיש הציוד מיטב את משם אייתה

ברמת־גן. הקיימת מיספרתה
 מתכוונת שאילה כתבתי אומנם אני
 טעות. שוב זו אבל מספרה, שם ■לפתוח

 המיספרה את להרחיב הולכת פשוט היא
 תשאב היא לכך ההשראה !ואת בארץ, שלה

בארה״ב,
 ועכשיו, בחו״ל נעים ביקור לה נאחל

 נשארת לא ■שהיא יודעים שאנחנו אחרי
ל אפשר בקרוב, אלינו חוזרת אלא שם,

מתנות. לבקש התחיל

גלייט ענוג
טובים חיים

סופ מבלים הם שבוע כל נסיעות: של
יש של החמד מפינות באחת משגע שבוע
 סופחודש מעין חוגגים לפעם ומפעם ראל,

בחו״ל. משגע
 שינה, מחצי למעלה כבר ביחד גרים הם

 לכן, פלא, אין נון־סטופ. כאמור, ומבלים,
 לה חבל עבודה. לסתם מתפנה לא שענת

4 הזמן. על
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