
̂!ב הצעדה מרנת
הצעדה. כמלכת חני ניבחרה ,16 בת בהיותה

 לאמריקאי הנשואה ישראלית כל א
 חני גם מיליונר. בעל בביתה מחזיקה •

 בין הנימנית הישראלית הדוגמנית פרי,
 באר־ ביותר המבוקשות הדוגמניות עשר

 אין אך למיליונר. נישאה לא צות־הברית,
 חני של החדש הבעל — לרחמים מקום
 מאז מצליח. ודי חתיך די עשיר, די הוא

המפו בדירתה השניים מתגוררים נישאו
 שבמנהטן, החמישית בשדרה חני, של ארת

המ הדירות בבית ,24ה־ בקומה ניו־יורק,
 אריסטוטלם שבנה טאוארס אולימפיק פואר

מפו ניו־יורקי בניין סתם לא וזה אונסים.
דיי 200 המאכלס יוקרתי, מקום זהו אר,

 נימנים היתר אמריקאים. 20 רק מהם רים,
הבינ הסילון שבחוג המפוצצים השמות עם

בבנ דירה רכש הפיליפינים נשיא לאומי.
 מתגוררים אירופים אצולה בני גם יין.
מבת־ים. פרי חני וגם בו.
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 הקומה אל 26זד בת חני טיפסה יך ^

באמ האופנה עולם צמרת ואל 24ה־
 לראשונה חני את גילה הזה העולם ריקה?

 היא .16 בת כשהיתה שנים, עשר לפני
 והוכתרה הימים ארבעת בצעדת אז השתתפה

 כבש מפיה סיבה. בלי ולא הצעדה. כמלכת
 הצעדה, אחרי כשנה רואיה. לב את אז כבר

 הזה, העולם על-ידי שוב פרי חני הוכתרה
המ לדירה ועד ומאז כמלכת־המים. הפעם

 ש־ שנים, שמונה חלפו בניו־יורק פוארת
 גירושין נישואין, אהבה, בתוכם קיפלו
עבודה הצעות מדוברים, רומנים כמה ועוד

סד המים מונח
את שמילא הקהל את להלהיב הצליחה

 הפרש המים. למלכת הצעירה ניבחרה 1970 בשנת
 חני אך קולות, 17ב־ רק הסתכם לטובתה הנקודות

חתיכות. הרבה היו — שנה באותה התרבות. היכל

 עם ומרתקות חדשות והכרויות מפתות
ניו־יורק. של המי-ומי

 להתגרש כבר הספיקה 18 שבגיל חני,
הח ישראלי, איש־עסקים רוזנברג, מיגאל
 עם ואמנם, באמריקה. מזלה לנסות ליטה
 לה האיר — שלה כמו גוף ועם פנים

או נטלה נודעה סוכנת־דוגמניות המזל:
 לקרון החל פניה ויפי חסותה תחת תה

הצ בארצות־הברית. האופנה עיתוני מתוך
 בעולם במים כדג הרגישה מבודים עירה

ההצ לכיסה, זרם הכסף האמריקאי. הזוהר
 והחתיכים אותה הציפו לדוגמנות עות

 שלה מהרומנים כמה במרץ. אחריה חיזרו
הגדו הרכילות בעיתוני לכותרות זכו אף
בעולם. לים

קיקי
ופיקאסו

 שנה, בכל פעמיים בארץ, ביקוריה ך
 מחזריה על הצלחותיה, על חני סיפרה ■י■

היו אהבתה ועל והעשירים המפורסמים
הצ כי הדגישה, תמיד לארץ־מולדת. קדת

לעבור מבלי מעלה מעלה לטפס ליחה

 הגורסים יש בניו־ינרק. האופנה עולם בפני חני חשפה
 ביותר המבוקשות הדוגמניות עשר על נמנית היא כי

 המבו־ השלוש בין שהיא טוענות באמריקה שדוגמניות־צמרת אלא
ואופנה. חברה במדורי בעיתונים, מלא לכיסוי זוכים וגופה פניה

אשה שד גוו
 בארצות־הברית,

ביותר. קשות

 אלא יצרני-אופנה, של המיטות בחדרי
בלבד. כישרונה בזכות
 שנימ־ שלה, המפורסמים הרומנים אחד

 רחמינוב, גיורא עם היה וחצי, כשנה שך
נסי באיטליה. המתגורר ישראלי יהלומן
 של כדבר ניראו לאירופה התכופות עותיה

 היא כיצד פעם מדי סיפרה היא בכך. מה
 זוכה היא כיצד הראשונה, במחלקה טסה

(אנשים- אח״מים רק זוכים שבו בטיפול

מגי היא שאליו מקו?! בכל חשובים־מאד)
 אנשים עם מיודדת היא כמה ועד עה

בעולם. מפורסמים
 מפני מחסן אינו הזוהר שעולם אלא

 כאשר בכך התנסתה חני שיברון־לב.
 ונשא אחד בהיר ביום אותה עזב גיורא

 עבר לא לאשה. עשירה אנגליה בערה לו
 750 של סכום עם התאוששה. והיא רב זמן

ימי־צילומים 25 ועם ליום־צילומים דולר

ש


