
הרוזנת
ת תנ הנו

0111111 מ 100'
רוטנת

 הרמנה עד ׳שהסיפור חושבים אתם אם
לפיני זה .כמדור ׳שהתפרסם ביפי שנתנה,
 שאתם סימן בשקט, עבר אחדים, שבועות

ה דחייתה !היוד את ׳מכיריס ילא נ י ז סנ רי כ
צ׳י אדו  יודע, אותה שמכיר מי כל כלץ* פ

 הצעירים, במאהב״ה או יבה מדובר שכאשר
 הסה יחיא אין לים, מעבר אפילו הנמצאים

הבהו !מיכתייה את המריצים השליחים על
 מדויי־ ולהייסה העובדות שכל ׳ובלבד לים,
האחרון. לפרט עד קות

 38 כת רק שהיא הבלונדית, כדיסטינה
 ליצלן, רתמיניא בטעות, שנכתב ■כפי ׳47 ולא

 כזה ■בישראל עשו פתאום כה מבינה איננה
 הצעיר, למאהבה ׳ששלחה ׳מהמתנה דייל ביג

 שיל כנו שהוא י ד ץ ״יל אייל השירייונא־
מי הדוקטור ש ״המכונית גילע־י* ע

 מיליון רבע לי עלתה לא לאייל שלחתי
 ילי סיפרה כארץ," שכתבתם כיפי לידות,

 5600 בסך־הבל עלתה ״היא כריסטינה.
 לא זאת מזה וחוץ קבליות), (׳״ש דיולאר
 החלטתי לאייל. יום־ריולדת ׳מתנת היתר,

 אותו לפצות בדי המכונית :אה לו לקנות
׳ש וכדי שגה, לפני שמכר ׳המכונית על

 שם לנייו־ייודיק. :אילי לבוא כסף לו יהיה
 אצל גר אלא אצלי, התגורר ילא הוא

 בםד־הכל התארח הוא אצילי ׳אילו אחיו.
• ימים.״ ארבעה

כריסטיינה את ׳להרגיז שהצליח יטה אך

ה נ טי ס רי י כ צ׳ לו א פ
בפרטים דיוק

 ״הבחור הבא: הימישפט היה ■ביותר היסה
 ודי !ותימהון, אישור !מדוב לתיקרה קפץ לא

לסדר־היום.״ עבר מהר
 ״שאם כריסטינה, ■אומרת יודעת,״ ״אני

 ■שכזאת מכונית 18 ■בגיל מקפלת הייותיי אני
ו ממתלהבת יותר !הרבה הייתי במתנה,

ש מזה להבין יכולה ירק ׳אני מאושרת.
 כבר וזה כלפי.״ רגישות יותר אין לאייל
אוה הבין־לאומית כריסטינה כי מאד, עצוב

 ימה להעריך ויודעים איותיה שאוהבים כ בת
נותנת. שהיא

 המכונית ׳תקועה בינתיים מקום, מכל
 אפשרו־ כמה מציעה וכריסטינה כמכס, היפה

 ליהנות סוף־סוף יוכל ■שמיקיבלה על־מינת יחת
 המצליח, הרופא ואביו, שאייל ״או מימנה.

 את וישלמו מהמכס המכונית את ישחררו
ה מצליח, כל־כך האבא אם כי המיסים,

 אם עבורו. כעיה לא זה המכס ׳שיל סכום
 למשך ביולי 16ב־ לארץ מגיעה אני לא,

מ המכונית את אשחרר ואז שבועיים,
 יוכל •שאקבל ׳ובכסף איותה, ׳אמכור המכס,

יד־שנייה. יפה מכונית לו לקנות אייל
 להוציא מתכוונת לא אני מיקדה, ״ככל

 דולאר.״ 5600מ־ יותר הזאת המכונית על
 כססה יכל המיליונרית, כריסטינה, לדיברי
 עורך- פיקדח תחת ומציי בבנקים מושקע

 ב־ נפש־ חושקת ואם ׳וחבר־נאמנים. דין
 יבד הוא דולר, 1000 איזח של קטן ביזבוז

אי בל ללא האלה דמי־הכיס את לקבל לה
לה משוחרר לזח שמעל סכום כל אכל שור.

 ארצה שהגיעו המעניינים הזוגות אחד
 ,יום־ד,עצמאיות את עימיו לחגוג אלה, בימים

ן בריוליווד שלנו האיוש הם רו ה ה, א ד פ  אי
ה •טית ג והאב היפה וחברתו ג. אוו אנ  צ׳

הי שום על צ׳אנג  ■שקוריאנית שום על ב
היא. א־רגינאלית

ל ב קר; זה בהוליווד השוהה איפלה,
 קוי׳אק בסידרת לבבב בבר המריק שנתיים,

ס, א אל לציידו 5־0 וב״וואי #וו די עם  שאו ט
ב מדא־ם שלא יכה אסל לורד* ג׳ל, של

 לקח הוא האלה המקימות שלכל זה סרטים
הצמו הקוריאנית חברתו את איתר ולוקח

דה.
 ל.תצ־ שינולתי יודע ״אני :איפלה מספר

 מתיר,ג הייתי אם ■שלי בקאריידיה יותר ליה
 להצלחה שמניעים הכיוכבים, שאר כמי

המיטה. דרך שלהם
 איזה עם רומן ילכד,׳ל מסוגל לא ״אני

 תפקיד ילד,ישיג כדי הטון, את ׳שנותנת זקניה
 פשוט ״אני אינילה. מתוודה בסרט,״ טוב

ה לפני בלילת לעצמי, הישבוךננש עושה
 איי עצמי עם שלם לא איי יואט שיני־׳

 הבנאדם יישון ובלי להירדם, מסוגל לא
 ׳ואני סבלניות• לי יש אבל להיות. יכול לא

ט ׳שאם ייודע ר ם ב לד  זה, את עשה ריינו
מסוגל.״ ■אני גם אז

 מוכן אהרון יודעים, ׳לאי עדיין ;אתם ואם
מספיק לא בהוליווד להצליח שכדי לגלות
 איש־ גם להיות צריך ׳בלבד, כיישידוני להיות
פעי היי־הברה ולפתח ויחסי־ציבור, עסקים

יש־ יועד לשנייה, אחת פעילות ובין לים.

רווומון
מ1ביולא

 שאני על אותי שתאשימיו יודעת אני
ס על וחמישי שני כל כיתבת ס, מי ר כ י נ ו י

כל לי ה ר, רינ  אין :להבהרה רק אז מו
 מחפשת שאינני בחיי בכך. מיודדת כוונה

 אבל הקטנה. על שבירכילות החידושים את
 באמתחתי ש״ש כמו כזה רציני כשנתת

 אי־ פשיוט ר,כרויות, אוזני על ׳נופל הפעם
ואני לסדרה•,יום, כך סתם לעבור אפשר

ה ר רינ מו
פעמונים צילצול

 את מגישה שהיא מרגע יום 90 אחדי רק
הבקשה.
עצ על מעידה היא טוב,״ הכי זה ״כסה

 רעיון איזה פ״מאזס לי בא אם ״כי רה.
 את דשנות יום 90 ■לי מספיקים משוגע,
הקט לנו, !שנותר מה שיטה. זיו גם דעתי.״

 חודש אפצע עד לרמתץ הוא ׳לעשות נים,
 את עיסו ויביא ׳לטובה עלינו שיבוא יולי,

 את גם נראה ואז !וכעצמו־״ בכבודה הרוזנת
 שהיא החגיגות את וגם אותה גם המכונית,

פה. תחולל
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על הפיראט, !החדש, בסרט ׳לתפקידו ייכנס
ס, הרוילד של סיפרו פי כינ  מדאה :הירא רו

 ׳השילו־ את החוגגת מולדתו את שלו לאווה
לעצמאותה. שים

 האישית העוזרת אלא ׳איטה אווה אגב,
ם דינו הידוע המפיק של טי רנ לו ־ ה  ד

 טיילה כאשר אותה הביר הוא לדבריו, אבל׳
 שב׳ליוס־ המפורסם ביבוורלי־דריייב לה

הרא מהרגע עליה ■נדלק אהרון אנג׳לס.

 ׳ומייד איליה, ניגש !המכונית, את עצר שון,
 נפרדו לא ר,ם ־ם ה ועד ומאז הקליק. נוצר

לרגע. אפילו
 לכך מודע דווקא אהרון האמת, למען

 אם הנוצצים, לחיים להכריע עלול שזה
 ■ולא החתיכה, לאותה שנתיים מקדישים
 אבל, האשליות בעיר כנהוג אותן מחליפים

הכוכ ״כל :בגילוי־לב לי אמיר שהוא כר•
 פעם ככד מחייכים שנראים האלה, בים

 איזו לתפוס :מתים חדשה, פצצה בהברת
 לי. •שיש כמו בזאת אדת אמיתית. אהבה

ד הטוב, חברי ואם ר, דייווי ג  התחתן לנ
 מאד ייתכן למהדרין, שהתגיירה סינית עם

 שלי, הקוריאדת עם אתחתן אני שגם
ב נתגורר ואפילו אז תתגייר שכמובן

ישראל.״
לו? נאמין שלא אנחנו מי

החוף על סטריפטיז

ן רנו צ׳ן א ד מי
הליכים זירוז

 :ברומן אתכם ׳לשתף לעצמי חובה מרגישה
 המעורבים ששני מפני ובכן, ? ולפה השינה.

 וקאליברים ידועים אנשים הם הפעם ביו
 ובזכות כתחומו אחד כל בהחלט, רציניים

עצמו.
ץ את רנ ן א צ׳ ל  הוא- :ובכן, ? מכירים מי

 מ־ ייוניברס ■מים של החדש ■הרומן הוא
 שרינה ■בעת הכירו השניים קריית־טיבעון.

 אצלם נדלקה ׳ומייד בארץ, באחרונה שהתה
ב ׳בילתה כידוע, רינה, בלהבה. האהבה

 בית פתיחת לכבוד שבועות כשלושה ארץ
 שרתון, במלון והתאבסנה החדש, היופי
 הארצישראלי איל־הממון אותה הכיר ושם

והנאה. הצעיר
 צסוד־צמוד השניים ניראיו ימים ׳שביועיים

 ביניהם, להפריד הצליח לא דבר ושום
 •של עבודתה ולא ׳ארנון של עפוז־תו לא

 ולכל מקש לכל זה אל זה נילוו הם רינה.
 לטובת ישוב, ■אותנו עזבה !וכשדיטה אירוע.

סס •ארנון רבים ימים עברו לא ניו־יורק,

 סטריפטיזאים זוג בארץ ביום לו מסתובב
 בטועדוו ימים כחודש שהופיע מעולה,
 לחיכה ׳לאהר-מכן יועבר היפואי נובמבר

 סתמי־ התושבים את מזעזעים הם שם גם
 העיר פועלי מעיני שינה ־מדירים מ־ם,

האדומה.
האח בשבת להם קרה מצחיק ומיקרה

 לחוף לה הליכה הבחורה, גינצי, רונה
 כל את הורידה בטייסעיות ׳ולגמרי הכרמל,

היוול כביום עירומה ילה והשתזפה בגדיה
 לכולם הוציאה התמירה הפיליפינית דה.
 שעל הנשים לשאר !וגרמה העיניים, את

בהחלט. עלובות ישתידאינר, החוף
 כעלת־תושיה פמיניסטית דה התרגזה

 :ולא ■המשטרה, את :והזעיקה הילכה אחת,
 מלוכסנת־ ׳והצעירה ■מועטות דקות יצאו

ב עצמה את מצאה ויפת־הגוף העיניים
שעות. 24 בן מעצר

רג׳, ששמו יווני למופע, בךז׳וגה  ג׳ו
 של הבולטות ■תכונותיו את ■להפגין ניסה
 עשה לא שזה נראה אבל רחם, היווני הדם

 ולא והסדר, החוק שילטוייות על רושם די
ומושיע. מציל לג׳נצי ילה היה

 אי־אפשר כבר שמש אפילו באמת נו,
הזאת! בארץ לתפוס

 ומביני־דבר, מכרים לדעת יושם, אחריה
ב יעלה סד, גבוה. בהילוך הרומן יימשך
 יודע איש אין הזה היפה הרומן של גודלו
 כזכור, אבל בעירו, נביא איני כי עדיין,
 הגירושין והליכי חוקית, נשוי עדייו ארנון

ט, היפהפיה מאשתו שלו י ׳ ז רי שלו אם ב
 למצופה. מעבד הרבה :נמשכים ילדיו שת
 העניין את לזרז תצליח ירייה אולי יודע, מי

פעמונים. ונשמע נראה ואז
67


