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ה אהבהעיסקה ( ההצלחה ש חו
להרדוף אלוהים עם 1 הגרמנית

 עושה שאני בדעתכם יעלה שלא לא,
 שום לי ׳אץ חס־וחלילד,. לבוטיק. פירסומת

 שלי, הפרנסה מקום את להפסיד כוונה
 היא הפעם הכוונה, מאד. צנוע הוא ואפילו

 ש־ מי אז בגרמניה. הפועלת לבוטיקאיית
:בבקשה. — האמצעים לו ויש חוצה

 בעלת 25 בת צעירה חמד, כוכבה
 ארוך, שחור ■ושיער גדולות שחורות עיניים
 הישראלים כל וסטו לביקור. ארצה הגיעה

 ולא לארץ שמגיעים סחו״ל, המצליחים
 שלהם ההצלחות על לכולם לספר מפסיקים

 גם תשמעו שלא למד. יאז היא. גם —
שלהן הפרטית בגירסה :אתם,

 יהלומים עונדת כוכי, המכונה כוכבה,
 ידוה, מאצבעות ■אחת בל על מרשים בגודל

מחיי היא האחרונה. האופנה כצו ׳ולבושה
 המזל, על ללא־הרף ומספרת פה, ׳בכל כת

פניו. לה שהאיר
בפי נפצעה שהבחורה לשכוח לא ונא

 בתל- חן בקולנוע בשעתו שאירע צוץ
 שנמשכה ניתוחים סידרת ועברה אביב,
 היא ממנה כתוצאה יאשר לשנה, קרוב
 מפריע לא זה אבל אחתים. 33ב־ :נכה
 צלקות לי ״יש אומרת. היא ״נכון,״ לה.

 ׳להעלים בשביל אבל הגוף, ׳בכל ורסיסים
פלס ׳לניתוחים דולר .100,000 צריך ׳אותם
 לתת מוכנה לא קשראל וממשלת טיים,

 ומי הכל, עם לחיות למדתי אז אותם.
הסי עם אותי יקבל — אותי שרוצה
אחר. לנושא מוסרת מחייכת, והיא מנים.״
 ב־ החלה ישלה הבוטיקית הקאריירה את

היה לדבריה, ואז, שניידמן בית־האופנה

חמד כוככה
הסימנים כל עם

 החנות, ממנהלי אחד עם רציני רומן לה
גירושין. בתהליכי הוא ומאז נשוי, שהיה
 הכי זה לצמרת ישר שללכת יודעת היא

 של טובה הכי החברה ׳והיא ובטוח, טוב
 צכי־ והזמר אדר שיטרית הפיזמונאית

 וידועים. וחשובים טובים ועוד פיק קח
 על-ידי התגלתה היא קוף. מגדלת גם והיא

 אותה שחטף יזאק, אילכרט הגרמני
 היא ׳וכיום בגרמניה, ישלו הבוטיק לטובת
הצ גם היא ולסחורה. לחנות ישלו שותפה

 דירת שם שעשתה בכסף לקנות ליחה
בתל-אביב. חדשה פנטהאוז

 עם שנתיים סבר יוצאת היא ׳לדבריה,
 בשם וחתיך רווק צעיר, רופאישיניים

 לא חתונה על אומנם, אלגר. -קלאוס
 המלתחה את ככה? רע מה אבל מדברים,

 ובפאריס, בלונדץ רק קונה היא שלה
 עומדת חדישה מרצדס משנה. לא והמחיר
 מפוארת ודירודמוקות הפרטית, לרשותה

 הכל ואם בגרמניה, הקבוע, מעונה היא
כאן? לחפש לה יש בעצם מה נכון,

 לראותה שנזכה צ׳אנס ׳אין לדעתי,
הקרוב. בעתיד סופית בינינו
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 פיתאום אם יקרה מה לעצמכם תארו
 היא אם בין — מדירתכס אתכם יפנו

שימ על בטאבו :תתחמה אם ובין שכורה
 תזדקקו מייד ׳הרגע. לאותו לו אוי כם.

 וגם הדודים, או ההורים החברים, לחסדי
 זמן שנשאר אורח כי זמן, לאורך לא זה
לטורח. הופך מדי, רב

 והוא לחלוטין יברור המצב אופן, בכל
 קורה כשזה רק זה, כל יאבל נעים. לא

 לבחור וידע מזלו שהתמזל מי כי לעמך.
בעיות. לו אין הנכונים, בהורים
 אלוהים עם .עיסקה שעשתה כזאת, :אחת
 דליה, היא מילצ׳ן במקשפחת ונולדה
וה העסקים ואיש המיליונר. של אחותו
ארנון. הכלל-עולמי קולנוע

 כך, על עורריץ ואין הוא, ודלף הרדוף
 על־הכי- בחור דבר. לכל ססגונית דמוית
 — ביותר והחישוב יפה, בדרן, עליז, פאק,

 אב שהוא הגרוש, הרדוף גדול. עשיר
 ומאחוריו לו יש וכבר 35 בן הוא לבן,

 יפהפיות של הגלות כאורך ארוכה רשומה
 שהוא הרדוף, ידיו. תחת שעיברו עולמיות

שם בלוס־אנג׳לם, המתגורר איש־עסקים

מילצ׳ן דליה
יכולתך ככל תפוס

 ישנות בסוף צעירה אשיה זיו, דליה ■ובכן
 אחיינו סמי, של גרושתו לחייה. העשרים

 באהבה מגדלת היא הירש. פוקה של
 מוכנה ולא בקירוב, החמש בת בתה את

 דירתה, את עזיבה כחודש לפני ■להתפשר.
 רק — ■בשבילה אבל מחפשת. היא ומאז
 אז ממהרת. לא והיא יסבון. טוב הכי
 שילה, הפרטי הארמון את שתמצא עד

 בארמונם ימים חודש כבר מתגוררת היא
 מלון הוא הלא כסף, להם שיש מי כל של

בתל-אביב. החדש שרתון
 עד שם לה טוב שכל-כך לי, ותאמינו

 בבד אבל דירה, ■מחפשת אומנם ■שהיא
 מקום- היום הוא זה ■מלון מרץ. בפחות
וה ׳והחשובים והיפות היפים של הריכוז

 חתן אפילו אולי רע? זה חמה חשובות
שם. ליה יימצא

ארזי ירדנה
הפירסוס שינאוז

 הנושא הוא ארנון אחיה השמועה, ■לפי
 שה־ שאמר מי גם והיה המלון. ׳בהוצאות

 המיליונר ודלף, הרדוף דודה, הוא משלם
טלוס״אניג׳לס.

 מספיק לד, יש אותי, תשאלו אם אבל
 יש ואם טובות. לבקש מבלי גם משלה

 קצרים, החיים ? טוב לחיות לא למה אז די,
׳תפוס-ככל-יכיולתך. הוא :ושם־המישחק

בפאריס צד□
 מעשי- בכל חיל ועושים בחו״ל שיושבים ישראלים גם ויש

 שדבק מאבק־הכוכבים ונהנה בצרפת שיושב כזה, אחד ידיהם.
הלו בצבעים תמיד הלבוש נמרץ צעיר דיין, אבי הוא בו גם

 עילית את הוא,.שמצלם לא אם ומי האחרונה. האופנה של הטים
 גם שהוא ונראה בחיים, העיקרי עיסוקו זהו הפאריסאית? האופנה
בו. מצליח

 ונהנה בצלחת ידו טומן אינו מאשתו, בנפרד החי אבי,
 טינה כהת־העור הזמרת היתה האחרונה הצמודה חברתו מחייו.

 אייק, מבעלה, המיוחל הגט את קיבלה אלה בימים שממש טרנר,
 למסע- לאירופה, הגיעה היא בהופעות. שלה בן־הזוג גם שהיה

מקום? לכל אותה ליווה מי ונחשו יום, 25 בן הופעות
 את אישית לה הכיר ובלילה, ביום פאריס את לה הראה אבי

 במועדון־לילה משוגעים חיים עשו ושלושתם פאמרם, דונה
 המו״ שזהו אבי השיב שם, דווקא למה לשאלתי להומו׳ס. מייוחד

 להשתולל אפשר ושם כיום, בפאריס ביותר הפופולארי עדץ
אחד. לאף חשבון לעשות בלי

 מעצוריהן, מכל התנערו המפורסמות הזמרות שתי עובדה:
עד־לא־ידע. הבמה על ורקדו התפשטו
 לנסות החליט עילית, אופנה של כצלם הצליח שאומנם אבי,

טינה את למכור בתיקווה ארצה ובא באמרגנות, גם מזלו את

ודלף הרדוף
הזמרת אהבת

 מבקר ■ויצוא, יבוא בעיסקי עוסק הוא
חו ׳בשלושה פעם של בתדירות ׳בארץ
 את כאן שמצא אחרי עכשיו, אבל דשים.
 לפקוד ׳שיתחיל ■נראה ׳החדשה, אהבתיו
יחודש. :מדי אותנו

יב קבע מתאכסן הוא בארץ בשהותו
 המרצדס משוגעים. חיים ועושה רתון, ש

 יהיו ■לא שחס־יוחלילה כאן, לו מחכה שלו
החגיגות. אל להגיע ושיוכל תחבורה, בעיות

■וה ■כהוגן אתכם ׳שמתחתי ■אחרי ׳ובכן,
החד המאושרת מי לדעת אוכלת סקרנות

הסקופ. הרי שלו, שה
 ישראלית מאד, אמיתית יפהפיה זיוהי

ה יאל ונחבאת חביבה מפורסמת, מאד,
 בטורי להתנוסס מרבה אינו ■שמיה כלים•

 וועל עצמה. על שומרת היא כי הרכילות,
 זו אין ובכן, •שלה. הציבורית התדמית

שוקו של השוקולד ארזי, ירדנה אלא
 ■לעמוס נשואה שעדיין מסטיק, נטה־ מ לד

גירושין. בתהליכי ■נמצאת אבל טל־שיר
 חברותיה עם אלה בימים מופיעה היא
 בחיפה. התיאטרון במועדון ורדתי לאה

 ב־ לשם אותן יקה הרדוף ילא אם ■ומי
 אליהן נלווה הוא שאין בימים מרצדס?
 והוא חוזרות, הן מתי ירדנה ילו מודיעה

ששו העליזה החברה ימעל מתנתק מייד
אהובתו. אל ואץ־רץ במלץ, קבע כנת

 יויתר כבר נמשך השיניים בין הרומן
 מצידו הרדוף, ולדיברי שבועות, משלושה

 פירסום. ■ששונאת ירדנה, מאד. רציני זה
המר הבידור במקומות להיראות מסרבת
 את בחיר־-ל״בה על שמקשה ימה כזיים,

 אבל רגיל. הוא שבהן הגדולות החגיגות
האהבה? למען עושים לא מה

 חוזר שהוא הודיע הרדוף.כבר וכמובן,
 את לבלות ישיוכל כך פסח, לפני עוד

 היד■ ■הוא בזכור, בזמנו, ירדנה. עם הסדר
 לשעבר מלכת־היופי ישל המיועד חתנה
 לחלוטין, הזה מהעניין יצא לוי, חווה

 האשד, היא ירדנה דווקא ׳אולי — ייודע יומי
 שהוא סוד לא כי רב. כה זמן חיכה שלה
דחוף. להתחתן רוצה
:אצבעות. לו נחזיק בואו אז

דיין ואבי טרנר טינה
ההומו׳ס במועדון שיגעון

 שחור־ הצעיר לי אמר הצליח, אם משנשאל ישראלי. לאמרגן שלו
תשובתי.״ זאת מרצדס. אנהג ״בקרוב השיער:
 תדעו חדישה, במרצדם נוהג דיין אבי את תראו אם אז

בארץ. טרנר טינה את לראות תוכלו גם שבקרוב


