
 סיפרתי צפריר דכי הדוגמנית על
 בעיר כיום נימצאת שהיא מזמן, לא לכם,

 ניו־יורק, — מוגבלות הבלתי האפשרויות
 יש וכבר לתמיד. הארץ את עזבה ושהיא

עליה. חדש סיפור בשבילכם לי
הצמו חברתו בארץ היתד, כזכור, דבי,

 צפריר, שלמה היפואי הצייר של דה
 מישפחתו. שם את לעצמה אימצה ואפילו
 בקלות כל־כך השלים לא אומנם שלמה

 ממש שאותה הצעירה החברה אובדן עם
 אבל ולהחזיר, לשכנע לנסות ונסע גידל,

 שם נישארה דבי לבד. חזר הוא לצערו
 מאד. טוב לה וחיה חייל עושה וכנראה

הסיפור. בעצם זה — חיה היא מי עם
 ללכת החליטה אחיה, עם שגרה דבי,
 היא זה את קולנוע. לאיפור קורס ללמוד
 ל־ מזורז קורם אבל בארץ, למדה אומנם
 ושם מזיק, לא פעם אף ולשיפור ריענון
י את הכירה  כבר שחי ישראלי גליד, מ

המכי מנהל סגן הוא וכיום בחוץ, שנים 10
עולמית. קוסמטיקה חברת של רות

 חיים ברמת חי וחתיך גבוה שהוא בני,
של הסילון באנשי קשור הוא מאד. גבוהה

צפריר דכי
בשערות אש

ו₪ ו ו ח ו ע[ ו₪ ק ועמקנ
ו 6 בת

 שהי- מיפעת נואש לא רוני מאוהב. 32ה־
אדי והפגינה בתחילה מאד קשוחה תה

 יפעת שאפילו עד המשיך, פשוט הוא שות.
 על־ידי ונוצחה שדודה נפלה הקשוחה

פרסט״. דה רוני ״קינג
 רומן של שנה כחצי אחרי רבותי, כיום,

ש כמו ממש אלה שני מאוהבים סוער,
 נמצאים הם הרומנטי. הרומן בסיפרי כתוב
כמו העבודה, משעות חוץ הזמן, כל יחד

 את לתפעל להמשיך חייב רוני כי בן׳
 חייבת ויפעת שלו, הפרטית האימפריה

הש את אבל בטלוויזיה. להופיע להמשיך
האפ ככל מהר מעבירים הם האלה עות
 יודעים הם הפנויות שעותיהם ואת שר•

 הם שני סופשבוע כל כמעט היטב. לנצל
 אילת, אחרת, או זו דרומית בעיר מבלים
 שזופים יפים, וחוזרים נואייבה שארם,

ומאוהבים.

שמועות

לחוכיץ יונה
בסוד? נשואין

הייתי
שהר כזאת אהבה של התפתחותה על
 חדיש בבניין הסיפים אמות את עידה

 לכם, לספר רוצה אני ג׳ שברמת־אביב
 עורך־דין פוכוטקה, כשרוני החל הכל

 מכוניות, לצביעת מיפעל ובעל במיקצועו
 שלו, וקרובה טובה ידידה לבקר הלך

 בסטודיו פרנקפורט, (״לעמי״) עלמה
לריקוד. שלה החדש

 רוני ״קינג חבריו בפי נקרא סובוטקה
 לכל כמלך חי אכן שהוא מפני פרסט״ דה

נו ברמת־אביב, מקסימה בדירה גר דבר,
 והוא מבהיקה, אדומה ספורט במכונית הג

אמי לשעבר, אישתו ומאושר, גרוש-עליז
ידי נישארה הקאמרי שחקנית עולן, דה
המחודשים. נשואיה אחרי גם הטובה דתו

 לעלמה טוב מזל לאחל רוני הלך ובכן,
 מושלם ג׳נטלמן כמו והחמודה, הקטנה

די עמד, הפתיחה, לכבוד פרחים זר הביא
ועלז. שתה אכל, חברים, עם בר

 שחורת־ יפהפיה על עינו נחה פיתאום
 ופני שחורות שקד עיני בעלת שיער,
 והנאווה, השחורה את רוני ראה מלאך.

 ללעמי וניגש התאושש אך לרגע, התבלבל
 היתה תשובתה ו זו היא מי לשאול כדי

 בתוכנית מופיעה והיא לוי, יפעת שזוהי
 הבת בתפקיד מישפחתי מצב הטלוויזיה

פלידל. עדנה של הבכירה
לב ניגש הוא בעיניו, חן מצא הסיפור

 התברר ואז איתה, לשוחח והתחיל חורה
 אבל היסס, לרגע .16 בת רק שהיא לו

בן שהוא בטוח היה כבר הוא שני במבט

 תל- בלילות המרחפות שמועות ושוב
 השמועה מספרת והפעם החמימים. אביב

הב איש של גרושתו לחדכיץ, שיונה ן
 אנג׳לס בלום בסודי־סודות לה נישאה שר,

שבועות. כשלושה לפני ן
 יראה הלילית בתל־אביב שמסתובב מי

 שנים במשך יונה של הגבר שהיה מי את ן
 יפיפיה עם ערב כל מסתובב כשהוא רבות,
 אפשר ומכאן זרועו. על הנשענת אחרת

 שיונה בשמועה אמת שיש להבין אולי '
 למישהו אם אז יותר, כאן גרה לא כבר

ש1 בבקשה. בנושא, עידכון י

סובוטקה ורוני אמידה
מאד הרבה וידעתי —

 פודים מסיבת
סודית

 או לקחת אוהבות שלא לבחורות רגיל
 או שניהם את או — אמר מתנות, לקבל

 עגילי זוג דבי עונדת כיום ואכן, אחד. אף
באוזניה. יהלומים

חתו שום עדיין מתכננים שלא השניים
ולגור מהשני האחד להנות ממשיכים נה,

 ממשיך ובני ללמוד, ממשיכה דבי ביחד,
 בני כשהחליט הרבים. בעיסוקיו לעסוק
 ליל־הסדר את לחגוג כדי ארצה לחזור

לסי איתו דבי את לקחת רצה אמו, עם
 לא, דבי אמרה שוב אבל בארץ, בוב

בניכר. אחיה עם הפסח את לחגוג ונשארה

גירוש■
הדיילת

החמודה
וה הסודיות הפורים ממסיבות אחת את

 של הביטחון ציוותי ערכו ביותר, עליזות
הסו מעטה הרף בלונדון. על אל חברת
 הסייגים וחרף הנישפיה את שאפף דיות

 לעצמי, לשים חייבת שאני הביטחוניים
המ פרטים. כמה עבורכם לדלות הצלחתי

היו הרווקים מדירות באחת נערכה סיבה
 הישראלית המושבה שידעה עליזות, תר

 על המדוייק מיקומה שאת דירה בלונדון,
 הרבה עם אך לכם, לגלות אוכל לא המפה
למצאה. אפשר טוב רצון

 שם וריקדו פיזזו ביטחון אנשי
אפ הבוקר. אור עד סוער דיסקו לצלילי

 את החשוכות בפינות שם לראות היה שר
 שלל עם ביין, ליבו כטוב הנוער, מיטב

סקו שם היו וגזע. צבע מכל יפיפיות של
 ואמריקאיות, אנגליות לצד ואיריות, טיות

 וחיפאיות תל־אביביות חתיכות שגם ומובן
ה ומהפינות הריקודים מרחבת נעדרו לא

חבו למקום הגיעה אף שחר עם חשוכות.
 ציבעי במיטב צבועות פאנק נערות רת

ה ואת הפאנק״, ״תרבות של המילחמה
 איש שלנו, על אל לאנשי עשו שהם הצגה

 פורים עד לא לפחות ישכח לא מהנוכחים
הבא.

 כיד והוגש מקורי היה הוא אף הכיבוד
 עלה אלי, שהגיעה השמועה ולפי המלך,

ות־ טבין דולר מאות מארבע פחות לא
קילין.

נו פאלאפל וכדורי המן, אוזני מלבד
חו קערת גם שם היתד, בצלאל שוק סח

 רגיל, חומוס זה היה לא אך ענקית, מוס
 לגד ממריץ והוסיף שטרח מישהו היה כי

 הסיבה אולי ומכאן לתוכו, עילאי צב־רוח
הביט אנשי של הספונטנית להישתוללות

 שעם לקוות יכולה רק אני המעונבים. חון
סוד. שום יצא לא שניכנס היין

 בין המיוחל הגט לפועל יצא סוף סוף
 בעלה, לבין רושקו מיכל על אל דיילת

 הגדול אחיו א-ידן, נדי^ הטתימטיקאי
 שלא השניים, אכידן. דויד המשורר של

 סוף סוף הגיעו רב, זמן מזה יחדיו חיים
הדעת. על מתקבל להסדר
 ואת נדיב את מיכל עזבה סשנד, לפני

 נפרדת. בדירה 'לגור עברה ופשוט בנם
 בוודאי הוא נדיב את תשאלו אם כיום
 ואם מהגט מאד 'מאושר שהוא יספר

 הוא מי ועם הילד עם מה אותו תשאלו
 שהילד רק יאמר בוודאי נדיב נשאר,

 משול ושהוא אצלו, הרגישה הנקודה הוא
בכספת. ומסוגר סגור והיהלום ליהלום

 נראה בינתיים שתרצו, מה תבינו אז
 בל־ ולא צעירות בחברת מאושר נדיב

 אבל לשעבר, דוגמניות כמו צעירות כך
ב בקביעות יותר איתי שנראתה היחידה
 ה־ אדליד אילה היא האחרונה תקופה

 בהליכי היא גם שנמצאת הג׳ינג׳ית -כלבנית
מומו. מבעלה גרושין
 עם מסתובבת כשהיא ניראית ־אילה
 מיני כל עוד ועם לולו, מנו הידוע הקבלן

 כאילו נראה בקיצור, וידועים, חשובים
הגירושין. חודש זהו

 בדירה גר אף ושם החמישית, השדרה
מבו שרווק הנוחיות כל בה שיש מרווחת

צריך. ויפה קש
 על אחד נדלקו ומייד ודבי בני נפגשו

 עזבה ודבי רבים, ימים עברו לא השני.
 מה, אבל בני. עם לגור ועברה אחיה את

 קורה טוב לעשות שרוצים מרוב לפעמים
מאכ ליבה לבחיר לבשל שרצתה דבי רע.
ופת פתחה לגז, ניגשה האמא נוסח לים
 עד להישתמש, איך בדיוק ידעה ולא חה

 הפנים את לה ושרפה אש פרצה שפיתאום
והיפה. השחור שערה כל ואת

 ובית־חו־ אמבולנס גיכנסו שמייד מובן
אומ בסדר, הכל היום אבל לתמונה, לים
 כמו ויפה ארוך שיער עדיין אין לדבי נם

 שגם נאמנה מבטיח בני אבל לה, שהיה
וב שיגעון, ניראית היא קצר שיער עם

להו בלי בבית־החולים שכבה שדבי ימים
 לה הביא לקטר, ובלי טרוניה מילת ציא
 לאוזנים. גדולים יהלומים עגילי זוג בני

 רק רוצה שהיא אמרה הצנועה, דבי אבל
לא הוא כי שהתבלבל, בני אחד. עגיל


