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בריטית. בחברת־תעופה דיילת־אוויר והפכה

 בשם מחוג־ד.ם״לון ואוסטרלי לצעיר נישאה
 ברני של שותף היה בעלה היקי. מייקל

 בעל שהיה היהודי, העסקים איש קורנפלד,
 אי־׳אדאס, בשם להשקעות הברת־נאמנות

גדול. ברעש שהתמוטטה
 אשה ״אני

חופשייה״
 הצעיר הזוג נסע הנישואין חדי

י ה הקים שם שבדרום־,אמריקה, לפרו י
 הברת־הנאמ־ של סניף היקי, מייקל בעל,
 צילום. !נדוג׳מנית עבדה ׳ורסאטה נות׳

 לאוסטרליה, השניים חזרו הרתה כאשר
רבקה. בתם נולדה ושם

 ומייקל רנאטה עקרו שנתיים כעבור
 רנאטה השתלמה .ושם שבקנדה, לטורונטו

כדוגמ עבודתה !על ■נוסף יפנים, ׳בעיצוב
 לה האירה הקנדית הטלוויזיה גם נית.

 פירסום. כדוגמנית ביה הופיעה והיא פנים,
 ל־ ״קויפצים״ ומייקל רנאטה היו מקנדה

 בלום־ קורניפלד, ברני של הפאר ומסיבות
בחב ומבלים אחרים, ׳ובמקומות אנג׳לס

 בינלאומיות. זנערות־זוהר ׳אנשי־עסקים רת
 מעושרו אז התרשמה :כיצד זוכרת רנאיטה
 תמיד ׳,שהיה קורנפלד, ישל ׳חייו ומדרך

לראווה. עושרו את המציג כספים !פזרן
 רנאטה עברו בקנדה 'שנים המש אחרי
 סאן אך בהאטה. ;שבאיי לברמודה, זמייקל
אי הזוהר וחיי המסיבות כי להם, התברר

 •תשע אחרי מאושרים. לנישואין סגולה נם
 ורניאטה הזוג בני התגרשו נישואין שנות
 פרש בינתיים :ביתה. עם לאוסטרליה חזרה

 חב- והקים קרונפלד, של מעסקיו מייקל גם
באוסטרליה. ומנהלה משלו, רת־השקעות

הבדיה עם הלבה כאשר הערבים, באחד

 די־ יגאיל את רגאטד, הכירה לבית-הקפה,
באוס שהתגורר קשראלי (מקליד), רימון

 משלו, חברת־סשקעות שם וניהל טרליה
 והפצת־ספרים. ביטוח בבניין, שעסקה

 יתד־ של בעיצומו עת באותה ׳שהיד. יגאל,
 שלוש אם הישראלית, מאשתו גירושין ליד

 ראשון. ממבט ברנאטה התאהב בנותיו,
 הולדת לאחר ורק !בצוותא לחיות החלו הם

׳ניש בטרם ילדה למה נישאו. ל, ראו בנם,

 גבר, עם ״כשאני הדוגמנית: אומרת אה?
 לי חשובה ילא לו. סגשואה מרגישה יאני

ב !חופשית אשה אני הטכס. או התעודה
הט לא לנישואין •מחוץ והלידה זה, עניין
:בכלל.״ אותי רידה

ל לו הספיקו בגליות ושנים אחת־עשרה
הרע אך הביתה, לשוב ירצה והוא יגאל,

 הוא לרנאטה. קסם לא בישראל לגור יון
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