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עדידה הוזמן הזוהרת!המיליונרית, בווונת נגש 18ה־ נן

 לקבל יכול היה מצליח, רופא שהוא אביו, על לחץ קצת בעזרת לדבריו, במתנה. חדשה
 אקסטרניים, בלימודים שלו בחינות־הבגרות את להשלים שהצליח אייל דומה. מכונית

 בחברת בחו״ל ארוך לבילוי ויצא לצבא גיוסו עד לו שנותרו החודשים ששת את ניצל
ארכיטקטורה. ללמוד אייל מתכוון הצבאי שירותו תום עם פאולוצ׳י. כריסטינה הרוזנת

חצי־שנה בן לבילוי
וקיבל באמריקה

הולדתו: ליום שי
ה שזו״ ש ת מבתי

י ל״ אלף 2 50
 כריסטינה, רכשה העולמי פירסומה את

 עשתה כאשר שנה, נ6 לפני כיום, 47 בת
הבינ הגבוהה החברה את שזיעזע מעשה

עבור בעירום, הצטלמה היא : לאומית
 באזאר. הארפר׳ס האמריקאי הנשים ירחון
 אולם קשות, אותה וביקרו סביבה ריננו

 על לצפצף לעצמה להרשות יכלה היא
 תקופה הרבה. מהפירסומת. ונהנתה כולם,

קול כשחקנית כוחה את ניסתה מסויימת
ביותר. הצליחה לא אבל נוע,

 השעשועים נערי כל את שהכירה למרות
 עם לבסוף התחתנה היא והמיליונרים,

 יהודי־אמריקאי בן־גילד״ פלאסטי מנתח
 החיים הזוג, לבני בלין. האווארד בשם

בריכת־ חדרים, 18 בן ניו־יורקי בפנטהאוז
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 החייל על עבר 18ה־ ום־ההולדת 

 יום־הולדת ככל בנעימים, גילעדי אייל
 בחיל שנה חצי מזה המשרת אייל, אמר.

 בבית בחופשה, יום אותו בילה השיריון,
אפש לו שהיתה כך בכפר־שמריהו, הוריו

 בעל־ ,וחברים מקרובים ברכות לקבל רות
 שטרח מי לכל תודה ולומר ובטלפון, פה

מתנה. לו להביא
 ביותר והמפתיעה הנהדרת המתנה אבל
 מיכתב בצורת היום, למחרת רק הגיעה
 יקירי, ״אייל הבאה: הבשורה את שהכיל

 יום־ כמתנת אליך, לשלוח עומדת אני
 ספיידר 124 פיאט ספורט מכונית הולדת,

 בצבע עור מושבי עם כהה, כחול בצבע
 כריסטינה.״ באהבה, אדום.

 אושר מרוב לתיקרה קפץ לא הבחור
 בהיותו לסדר־היום. עבר מהר ודי ותימהון,

 שזוהי להניח היה אפשר מצליח, לרופא בן
 לדבריו, אבל, שלו. לכמעט־אדישות הסיבה

 פינקו ״לא שרצה. מה לו נתנו תמיד לא
 ״רק השבוע, סיפר בדמי־כיס,״ אותי

 עם לא הרגשתי אמיתי אושר באהבה.
 כאשר שנתיים, לפני אלא המיכתב, קבלת

 וזכיתי ונדה ה לקבל כדי עולמות הפכתי
 עובד. אני התיכון מתקופת סוף־סוף. בה

 בירושלים החאן במועדון מסיבות אירגנתי
ובג למכשירי־ניתוח סטריליזציה ועשיתי

 רציתי לא פעם אף אבי. של בקליניקה דים
ל ושאפתי ההורים, של הגב על לחיות

עצמאות.״
 עירום
בצמרת

 בד אייל יקבל היקרה המתנה ת <<
הנו של מידיה אישי, באופן קרוב,

 פאולוצ׳י, כריסטינה הרוזנת אותה, תנת
 חודשים כמה במשך בחו״ל אותו שאירחה

לצה״ל. גיוסו מועד לפני בלתי־נשכחים,
ו חטובה בלונדית היפהפיה, כריסטינה

 כמו שלא רוזנת. סתם אינה עיניים, כחולת
 בעולם, המפוזרים האצולה תואר בעלי כל

 מוכרת היא מהכלל: מהמצאות אחת היא
מיל בינלאומיים, קולנוע מכוכבי פחות לא

 מאביה, ירושת־עתק קבלת אחרי יונרית
 ואחת האמריקאית, ומאמה איטלקי, אציל

הבינ הסילון בחוג המרכזיות הדמויות
לאומי.
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 האיטלקי אביה מצד יורשת־מיליונים פאולוצ׳י, כריסטינה כמו לאשה אדום. בצבע עור

דעתה. על שעולה מה כל אוהבת היא אותו לגבר לתת בעיה זו היתה לא האמריקאית, ואמה

 ודרכה הבינלאומי, הסילון בחוג הבולטות
 אישים הרבה להכיר גילעדי אייל הצליח

וה האמנות הבידור, מעולם מפורסמים
 הפריע לא אייל לבין בינה הקשר חברה.
 גם פלאסטי. מנתח שהוא האווארד, לבעלה

צמרת. דוגמנית קבועה, חברה יש לו

 בן מרקו :בנים שני יש תלוי, וגן שחייה
השמונה. בן ואנדריי העשר

 על אבל העולם, בכל טיילה כריסטינה
 כעשר לפני רק לראשונה שמעה ישראל
 בנו וייצמן, שאול את פגשה כאשר שנים,

 ולפני התיכון סיום אחרי וייצמן. עזר של
 בארצות־ לחופשה שאול נסע לצבא גיוסו

 כמה אצל התארח השאר ובין הברית,
 לאילי־ השנים ברבות שהפכו אביו, מידידי

 ,18ה־ בן הצעיר התוודע באמצעותם הון.
 הבינלאומי, הסילון חוג של המסיבות באחת

פאולוצ׳י. כריסטינה לרוזנת
 רק לשמש יכול שם ביניהם שאירע מה
 ברור: אחד דבר אולם לניחושים, נושא

מאי התרשמה בשאול, התאהבה הרוזנת
ישר לידידת הפכה היכרותם ומאז שיותו,

ב לארץ הגיעה מכן לאחר קצר זמן אל.
 שהיא והכריזה הרומן, את להמשיך כוונה

 ששירת שאול, כאן. להשתקע מעוניינת
 ניצל התעלה, בחזית קרבית ביחידה אז

 שהותה במשך שקיבל הקצרה החופשה את
ש לה להודיע כדי בארץ, הרוזנת של

הקשר. את לנתק עליהם
הגיל

נחשב לא
 דימיון קיים במיקרה, שלא או מיקרה ^
 וייצ־ שאול בין חיצוני, רק ולא חיצוני, *■

הצעי שני :כך על נוסף גילעדי. לאייל מן
שומ הוריהם וגם טובים, ידידים הם רים
 היתה כריסטינה ידידות. קשרי על רים

 ״זה השניים. בין לדימיון מודעת בהחלט
פעם אף דיברנו לא ואני שאול אבל מוזר,
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