
 הכוכב
הדיילת של

 נתח הבנאדם על נופל יום בכל לא
 נופל, כבר כשהוא אבל שכזה. רכילות

 לאלה ואולי הלב. על טוב עושה היא
 גם יגרום הוא לפרגן, היודעים מביניכם,

הנאה.
 לא בארצות־הברית, החל הסיפור אז
 שלי האינפורמציה ומקור רבים, ימים לפני

 שכבר כזאת אחת על, באל ותיקה דיילת
 שום לה ואין הכל, ויודעת הכל ראתה
 היא בפח. להפיל או לשקר רצון או סיבה
 לציין מותר ואם שהיה, מיקרה סיפרה סתם

 הסיפור, את וכשתקראו קינאה. במעט אפילו
מדוע. תבינו אולי

 הדיילת- היא בסיפור הנשית הדמות
 אנשי שגם מסתבר עטרי• גלי זמרת
 וההצלחה נחמדה, שהיא חושבים חו״ל
 לחברותיה. העיניים את מוציאה די שלה

שבערב לי, לספר ידעה הוותיקה הדיילת

עטרי כלי
תגובה אין

 הידוע השחקן שלהן למלון נכנס אחד בהיר
 מונית, נהג הסרט כוכב דה־נירו, רוברט

 נכון ן גלי לא אם שם לו חיכתה ומי
 רציני, לשוק נכנסו כולם שבלכסינגטון

 זרועו על להיתלות לגלי הפריע לא זה אבל
ערב. של לבילוי איתו ולצאת

 אבל מהסיפור, וגעשה רעשה על אל כל
 היא תגובה, לשמוע גלי אל כשצילצלתי

 היחידי הדבר תגובה.״ לי ״אין אמרה פשוט
 היא חודשיים שבעוד היה לי סיפרה שכן

 שלה החוזה נגמר פשוט על, אל את עוזבת
 יש תמיד אבל הרב. לצערה החברה, עם

לחידושים. מקום
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במזל
אופנה

 ללא היא, 27ה־ בת פרנקפורט דורין
 הידועות האופנה ממעצבות אחת ספק,

 בסיגנון מצטיינת אופנאית בארץ. ביותר
 טובה, בשעה מגיע, ולה הישראלי־עיברי.

 בבית ביולי, 11ב־ נישאת היא טוב, מזל
 גרנדיוזית במסיבת־גן בסביון, הוריה

 הדוגמן הוא הלא לבחיר־ליבה, ובברבקיו,
 גם המופיע איתן, זקצ׳ר. איתן 25ה־ בן

י ליי* בהיאטחדהנוגות צפיי־ל• בתור י י *

 רעייתו בחירת־ליבו, את עוזב סטית,
 לגרמניה התיאטרון עם ונוסע הטריה,

הופעות. למסע
 שהיא יודע דורין את שמכיר מי אבל
 בשצף־ להיפך, ידיים, בחיבוק תשב לא

 בד. ותעשה האופנה על היא תתלבש קצף
 שהטרי עד וחידושים ושיפוצים שינויים

ך. חיי הצעיר לזוג מרב מזי* י

פרנקפורט■ דורין
טרי בעל

טימור רחל
הפרטי השף

 צרפתי זהו הללו. הרבים בין הילטון, מלון
ה פיליפ ששמו אלגנטי ב  והבחור, כו

 עבודות־האמנות של רציני אוסף לו שיש
 אותה ראה שלא שמאחר החליט רחל, של

 לארוחת- אותה מזמין הוא ממושכת תקופה
 לא כמובן, רוחל׳ה, אבל בהילטון. ערב
 הרגל. שעל הענק הגבס עם לזוז יכלה

 שף שרק מה ועשה התייאש, לא פילים
 כל את הביא הוא לעשות. יכול אמיתי
 אליה ורותח מהביל ומוכן מבושל האוכל

 להלל גמרו האורחים שכל ואחרי הביתה,
 בבושת־פנים אמר המאכלים, את ולשבח
 האוכל, את שבישל זה הוא לא שהפעם

 הפעם, רק הפעם, מדי. עסוק היה הוא
 התיש* שלזכותה ?}ידית, אשתו, זו היתד.
 לבית, רתוקים שמשום־מה אלה ולכל בחות.
 על חברים — ומהר — למצוא לכם עצתי
 כאלה וכמובן לבשל, גם שיודעים סטייל

 ברגל לדירות־גג לעלות גם שמוכנים
מוכן. הכל ולהביא

 מרגלה, הגבס את רחל הורידה בינתיים
 תוכל שבו מקום המפה על מחפשת והיא

שלה. הבאה התערוכה את להציג

הזכו מאחרי במועדון שם לו יושב הוא
 בראש, בלב, שמח לאנשים ועושה כית׳

י ברגליים. גם וכמובן פ  דוגמן, אלץ, י
 תפס במוסיקה, ידוע מבין וכמובן שחקן,

 ולא בזכות במיקצוע הכבוד מקום את לו
 כל־כך העבודה את לוקח הבחור בחסד.

 לחשוב עלול אותו שרואה שמי ברצינות,
 הקשה העבודה זאת דיסק־ג׳וקי שלהיות

 אבל בעולם. שקיימת ביותר והאחראית
 זה שרפי שתדעו רק כמובן. לזלזל, בלי
 ובזכות הלב, על טוב לאנשים מלעשות חוץ

 עלה עובד, הוא שבה הרצינית הצורה
הקולנוע. בעולם גם המלך דרך על

האופנה, שבוע בימי החל שקרה הסיפור
 שלו הדיסק-ג׳וקי עור את רפי החליף אז

 תצוגה על נוסף מצליח. גברי דוגמן והפך
 בתצוגת־בגדים הופיע גם הוא מתמדת

החתי הבגדים, בין ממש ושם, בריקודים.
 ניגשו המטורף, העכברושים ומירוץ כות
 האחד לגמרי. רציניים אנשים שני אליו
 אנגלי, מפיק והשני גרמני במאי היה

 וחיפושים צייד מסע למטרת יחדיו שחברו
 בכל וטריים חדשים צעירים שחקנים אחר

 שבד. הגרמנית הטלוויזיה למען העולם,
פרקים. הרבה הרבה בעלת סידרה תוצג

טוב. יותר עוד תמיד יוצא כידוע, ומטוב,
אלון רפי

לקאריירה כרטיס

 על העמיסו הם והתיידדות היכרות אחרי
 מידיהם קיבל ומייד טוב, מכל זה רפי

 בסידרה לככב חוזה פלוס כרטיס־טיסה
 צריך ומד, חודשים. שלושה בת לתקופה
מזה? יותר הבנאדם

שלו. ישן חלום זה הרי סודות, ובסודי
 חנוודתקליטים לדבריו יש בגרמניה, שם, כי

 וד,מעודכנת הגדולה אחד, המיספר שהיא
 חוזה לחתום רוצה הוא ושם בעולם, ביותר

 לשוק. שיוצא חדש תקליט כל לאספקת
ההתחלה. רק רבותי, וזוהי,

בזכות
החבר■□

 לפחות אחוז 90ש־ ספק שום בליבי אין
 הציירת של שמה את מכירים מהמאזינים

 בזכות היסטוריה שעשתה טימור, ,רחל
 היא נכון, ציוריה. בזכות כמו עצמה

 בת לתערוכה הארץ את שעזבה הציירת
 עיקבותיה. נעלמו ומאז בבון ימים 10
 מפינה מצלצלת היתד, לפעם מפעם רק

 חיה, עדיין שהיא ומודיעה בעולם, אחרת
משוגעים. חיים עושה אלא חיה סתם ולא

 ואפילו העולם, בכל תערוכות הציגה היא
 תמיד הגיעה. הארץ כדור של השני לחצי

 שגריר, איזה של בחסותם התערוכה נפתחה
 ישראל עם פה, ואנחנו מלך או נסיכה,
 המאמרים למראה האמין ולא ישב הקטן,

בעיתונות.
 עם אבל אלינו, חזרה היא כשנה כעבור

 האחרונה שבתחנה בגלל הרגל, על גבם
 בבית־המלון, ארצה אפיים נחתה בלונדון

 כשטוב, הגמל. גב את ששבר הקש היה וזה
חוז כשרע אבל ולבלות, להסתובב אפשר

הביתה. מהר רים
 בת לדירת־הגג רוחל׳ה חזרה ובאמת

 ביכולתה שאין ובגלל שלה, וחצי החדר
 חבל ידידיה לה הרכיבו במדרגות לרדת

 תולה הסופר־מרקט שאיש גלגלת, עם
 זה, כל אבל היומיים, המיצרכים את עליו

שלהלן. לסיפור רקע רק
 בחברים מלאה היא הבנתם שבוודאי כפי

של הראשי השף גם וכך ובדורשי־שלומות,




