
עשיר יהודי לשון־־דין ישראל של העולמית הדוגמנית נישאה בפלורידה איישם בחשאי שוואי!

 ונכנס נישואין, שנות חמש אחרי קאית,
 פגש שם בנידיורק. החברה לחיי בתנופה

שפי האני, בארצוודהברית המכונה בחני,
האוהבים ובלשון ״דבש״ בעברית רושו

״מותק״.
 שבועות בשלושה הסתפקו ואלאן האני

 עשרה בנוכחות החופה, ונישאו. היכרות של
 פלורידה, במדינת נערכה בלבד, מוזמנים

 עורך- הוא שגם אביו, אלאן. נולד שבה
היש בכלתו מאד גאה היה מצליח, דין

רואיה. כל את שהקסימה ראלית,
 חני אד נשים. מאד הרבה עם ״יצאתי

 ויפה בחיצוניותה יפה היא מכולן. שונה
 לאשה,״ אותה נשאתי לכן בפנימיותה,

 האלגנטית, בדירתה בגאווה. החתן מצהיר
 הרבים, ותצלומיה פיקאסו של יצירות בין

 בוהקים סאטן במכנסי הדוגמנית מסתובבת
 כאלה, מכנסיים זוגות שמונה לה יש —

 כלבת קוקי, את ומפנקת — שונים בצבעים
 ברכיו על שגדלה המפונקת היורקשייר

 אחותה ייחוס. בעלת הכלבה גם אלאן. של
וחן. ביופי ארצוודהברית כלבי אלופת היא

 שוקלת ,174 של לגובה המיתמרת חני,
 בעבודתה ממשיכה היא נטו. קילוגרמים

לקיץ, הדבש ירח את ומתכננת
 הוא לישראל. בעלה עם
אמה, מישפחתה. בני 'את

בבית כמלצרית רבות •י!!
 שהו- שנות שמונה ובמשך ,'-

 ביקרה לא *אדצוודהברית,
 להוציא טרחה אלה בימים

הבת. בהצלחת מקרוב £ות *־

 איש שחיה רוזנברג, יגאלראשון בעד
 נישואיהם אחרי עסקים,

 נישואים ללונדון. ידידים זוג בחברת השניים נסעו
לניו־יורק. עברה גרושה, וחני, מעמד, החזיקו לא אלה

 בצורתו הידוע קבאלי, רוברטו האיטלקי האופנאיותיק ידיד
 עצמו להקיף יאהב תמיד הרב. ובעושרו הזרוקה

 והדוג׳ לוי חוה מלכת־היופי היו הקרובות ידידותיו ובין יפות בצעירות
קבאלי רוברטו של האופנה לתצוגות ביותר המועדפת שהיתה פרי, חני מנית
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 ילדים,״ הרבה רוצה ״אני התוכנית. ביצוע
 כי עתה עד שהוכיחה הדוגמנית, מצהירה
שרצתה. מד, כל השיגה

״ה
 בקצב גברים

רצחני
שלי,״ בדם היא לישראל אהבה
 להם ומזכירה לידידיה חני אומרת

 יום־הכיפורים, במילחמת לכאן באה איך
 את הלם זה כי כובע־גרב, עם והצטלמה

החיילים. תלבושת ואת בארץ מצב־הרוח
 מטורי־הרכי־ ירדו לא עליה הסיפורים

 שימשו ופחות־ידועים ידועים גברים לות.
 בבית. התכופים בביקוריה כמלווים לה

 למסקנה — ליפות נידבקים תמיד יפים
 לשעבר חבר העיתונים. קוראי הגיעו זו

 לפני תבל מיס שהיתר, מי מור, רינה של
 וכאשר בארץ, חני את פגש שנים, שלוש
 חני עם יצא באמריקה, עסוקה היתה רינה
בתל-אביב. נוצץ אירוע לכל כאן

 זאת לעומת פנה לשעבר, בעלה יגאל,
 לא גירושיהם אחרי שקט. יותר לאפיק

 עם לצאת התחיל הוא יפה. אשד, על ויתר
כבר שהיתה בן־דויד, מירי הדוגמנית

 בקצב מחזרים מחליפה חני בעוד גרושה.
 והתמסד מירי, עם יגאל התחתן רצחני,
 בוטיק, לעצמה פתחה אשתו בארץ. לגמרי
הזה. היום עצם עד בצינעה לו חי והזוג

הבג עם שלה, המפונק הכלב עם כיום,
היא עורך־הדין, והבעל האופנתיים דים

 היא אם טיפוסית. ישראלית נשארה עדיין
 ישראלים, פוגשת היא שבו למקום מגיעה
 לה, האופיינית בקולניות זו פגישה נערכת

 _ _ אמיתית. ובשימחה
 היא מעניין'אותה. בארץ שנעשה מה כל ״

 החדש, בשלום מהעבר, בידידים מתעניינת
 העובדה אחר. דבר ובכל הכלכלי במצב

 קיל- לא עולם־ד,דוגמניות לצמרת שהגיעה
חוש היא הזדמנות בכל עדיין. אותה, קלה
כאשר והפעם, הביתה, קפיצה על בת

 בשימחה אותו תציג הבעל, עם תבוא
אלא בבת־ים, המישפחה לפגי רק לא

 ירח- לה תהיה ישראל הידידים. כל לפני
 רוצה היתד, שבו בעולם מקום אין כי דבש,

 תבוא גם לכן בארץ. מאשר יותר לבלות
 גופה את שוב להפגין תוכל כאשר בקיץ,

 על שוב ולספר היפהפיות, ופניה החטוב
הצלחותיה.

זו. לפגישה בדריכות כולם מחכים בארץ

|1 י1||1 |1* ^1 נראה שוורץ, אלאן החדש, הבעל "1
|1י £-1 #1ע ו מי־ באי משתזף כשהוא בתמונה 1י

הניו־יורקי בשוק ביותר מבוקש לחתיך נחשב הוא יוון. קונוס,

 שפגש עד וצבע, גיל הבדל ללא נשים בחברת יצא גירושיו לאחר
 ונשא שהכיר, הנשים מכל שונה שהיא החליט מבת־ים, ^בצברית

פירסומת. בצילומי עסוקה והיא כעורך־דין עובד הוא כיום אותה.

 שלה. הזוהר בחיי המשיכה חודש, בכל
 בדיסקוטק בנידיורק, פגשה כחודש לפני

 אלאן בשם צעיר יהודי בעורד־דין יוקרתי,
 בשובר שהתפרסם ,31ה־ בן אלאן שוורץ.
האמרי־ מאשתו התגרש נשים, של לבבות

 הגדלת את עתה מתכננים ואלאן 'חני חדשים כמה לפני נפטר חני של אביה
ל הקודמות התחייבויותיה אך המישפחה, אחת בשנה ממנה המבוגר היחידי, ואחיה

את לדחות אותה ייאלצו צילומי־אופנה לחוזר־בתשובה. אז הפר


