
 לא היא לוושינגטון, מגיעה כשפנינה
 ישר אלא פרבר, לאיזה סתם מגיעה

בבית לעבוד התקבלה היא לבית־הלבן.

 אחרי אותי. גם תשגע הזאת הבחורה
 את שיגעה הארץ, כל את לשגע שגמרה
 עברה לונדון, את לשגע גמרה לונדון,
 את לשגע גמרה לוס־אנג׳לס, את לשגע

ב הבית־הלבן את שיגעה לוס־אנג׳לס,
 ניו־ את משגעת היא ועכשיו וושינגטון,
 אותי, לשגע מצליחה כבר היא יורק\אם

 אני אמיתי. שיגעון שהיא לי תאמינו אז
 רוזנגלום־ פנינה לדוגמנית מתכוונת

 החזה הגולש, הבלונדי השיער בעלת נולן,
והעי שלה המיסחרי הסמל שהפך הגדול

האלה. המטרפות הגדולות ניים
 שהסתכסכה אחרי אותנו עזבה פנינה

 שהיא בצבא שהחליט מי היה צה״ל. עם
 החיילים אותה. ושיחרר ביטחוני סיכון
לידם. עברה כשהיא לתפקד הפסיקו פשוט
תחי בסערה. כבשה היא לונדון את

 המיליונר היה שלה טוב הכי החבר לה..
 ממנו לה ניגמר כאשר קלורי צ׳ארלם

 אריך את אחר, מיליונר אימצה היא
הת רגל, פשט דנן מילר אולם מילר.

ללוס־אנג׳לס. עברה ופנינה אבד,
 מיקצוע. וגם חבר גם מצאה היא שם
לרהי ענק בית־חרושת בעל היה החבר
 מעצבת־פנים. פנינה את הפך הוא טים.

 ומהעיצוב, מבית־החרושת לה כשנגמר
לוושינגטון. עברה היא

גולן פנינה
לסדינים אהבה

אח שבועות ובמשך בעולם, חשוב הכי
 את מנקה כשהיא חדרנית, שם היתד. דים

 לאנשים הסדינים ;את ׳ומחליפה החדרים
בעולם. חשובים הכי

 היא פנינה. על נמאסו הסדינים אולם
 תאמינו לא שם, ואומצה לניו־יורק עברה .

אד לננוצקי, מלי על-ידי :מי. על-יידי
 שעזבה אמיתית, ומעצבודפנים ריכלית

 י נ״ו־יורק. לטובת אותנו
 כי ונראה ׳מלי, עם מתגוררת פנינה
 ערב מדי ביחד. היטב מסתדרות השתיים

 עם היטב, מבלות כשהן לראותן אפשר
 במועדון ניו־יורק, של הצעירים מיטב

ריטריס. פלאטו המפורסם הלילה
 כדי לוושינגטון, לנסוע שחשב מי כל אז 1
ב ויגיע כיוון שישנה פנינה, את לפגוש 1
 פלאסו יאל בערב או מלי אל היזם משך !
ויטויט. |
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 על כשסיפרתי חודשים, כשלושה לפני
 ו־ המוכשר הבמאי ישל הקרובים גירושיו

תן, נדב צת״ל, בגלי עורך־התוכניות  לוי
כל התיאטרון, ־שחקנית מאשתו  נדי■ מי

האמינו. שלא כאלה היו כי,
 נמצאים מסתבר, אלה, בימים אבל

 וסיפור גירושין, בהליכי ממש השניים
הסתיים. אכן נישואיהם

 על בעבודה זו בתקופה העסוק נדב,
 מלא, באורך הראשון העלילתי סירטו
הרבה די כבר באחרונה, נראה שמות,
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הכוורת
זה אולארצ׳יק, אדון זוכרים-את

 עם זה ? כוורת בלהקת סגדחתיך שהיה
השני־הכי־ שהיה והפוני, החלק השיער

 זהו, אז ז׳ גוב גידי אחרי בלהקה, יפה
אולארצ׳יק, רווק. עוד לנו הלך חאלאס,

בהו עם בניו־יורק־סיטי התחתן גבירותי, י
 להתחיל מבקשת ואני אמריקאית, רד. ,
 השבורים. הלבבות חלקי את לאסוף 1
 לומד הוא 1 באמריקה עושה הוא מה 1

 עם ביחד מוסיקה, טובות שנים כמה כבר
 פנינג־ מאיר כוורת, ללהקת עמיתו

 מאיתנו נטלה לא עדיין שאותו שטיין,
 הוא עוד שם שנמצא ומי אמריקאית. אף

 המתחתנים חלוץ שהיה *טמיר, אפרים
 עם התחתן אפרים כוורת. חברי של

 לארצות־ וגסע ממנה התגרש אסתר,
הברית־של־אמריקה.

 כל לכם, עושה זה מה יודעת לא אני
 להרגיש עושה זה לי האלה. החתונות

 הילדים עמדו אתמול רק הגיל. את טוב
 והנה וכירכרו, פיזזו הבמה, על האלה
 דני אבא, הפד גוב התגרש, שמיר

 עומד צ׳רצ׳יל וגם התחתן, סגדרסון
ה חברתו את לאשה לשאת או־טו־טו
אל־על. דיילת שהיא ודד, אדמונית,

'רכטר יוני י לנו נשאר מי אז  הוא )
 דפנה של חבר שהוא בגלל נחשב, לא

שנים. המון כבר

ויטראוב דליה
לאהבה אהבה

הכלה
ה ע ה טב כ רי ב ב

 היא זה סיפור ולפי הדוויה, מהגולה סיפור בשבילכם לי יש
 לפחות או זוכרים, מביניכם ביותר הצעירים אפילו דוויה. יותר עוד

 של יפה הכי המלכה שהיתר. טוענים שיש מלכת־היופי, על שמעו,
רינת. רונית ישראל,

— להם נודע כאשר להלם, נכנסו והסביבה חיפה זאבי כל
 ומפסיקה אותם עוזבת שרונית — שנים הרבה לפני היה כבר זה

 בשם אמריקאי רופא־נשים של לטובתו לישראלים, טרף להיות
 הכי האירוע היתד. כרמל, דן במלון שנערכה החתונה, נ׳אק.
 כולל בה, היו הארץ של והיפות היפים כל ,1965 שנת של חשוב
 רונית, זכתה שבה מלכת־מיופי בתחרות שנכשלה מי נוי, דפנה

ג׳אק. אותו של ליבו על בתחרות גם ונכשלה
 בברזי והן חיפה, שלייד בקישון הן רבים מים עברו מאז

 מדי ורונית. ג׳אק ביקרו שבהם לאס־וגאם, של בתי־ההימורים
 לעתים לבד, לעתים מולדת, לביקור מגיעה רונית היתד. בפעם פעם
 שלה הנישואין נדיר: הצלחה סיפור היתה ותמיד ילדיה, שלושת עם
 עם אמיתית, הצלחה אלא שיגרתיים, נישואי־פספורט היו לא

אהבה.
 הגיע אחדים שבועות לפני בשבילכם. ,אחר סיפור לי יש אז
 ומצא היקרה, לאשתו קודם־לכן שהודיע מבלי שלו, לווילה ג׳אק

 שום אין ישראלי. בחור עם הפרטית השהיה בבריכת שוחה אותה
 געגועי רונית את שתקפו שיתכן מפני בעיקר משותפת, בשחיה רע

 הוא ערומים, והישראלי רונית כי גילה שג׳אק ברגע אבל מולדת,
הזו. המופשטת הציונות את הבין כל-כך לא

 שהשחיר, היתה, טענתו שעיקר למרות לה, סלח הוא אבל
כל-כך לא ג׳אק בבית. היו הילדים שלושת כאשר נערכה הלילית

אל,זג לשעבר ובעלה רינת רונית
לישראל אהבה

 ישראלי אותו עם אותה תפס כאשר אחר־כך, שבועיים לרונית, סלח
בריכת־שחיה. באותה לא ודווקא ערומים, כשהם

בחיפה. ואבא לאמא לשוב עומדת המלכה ניפרדו. וג׳אה רונית

אולארצ׳יק אלון
לאמריקאית אהבה

לבדו היופי על לא
 תהרו־ ויה׳תרבו הלכו האחרונות בשנים

 את לזכור שקשה עד למיניהן יות־היופי
 מלכת־היופי, תחרות יש המלכות. ישפע

 מלכת־הנעורים, מלכת־יהחן, מלכת־המיס,
 ׳ועוד ,מלכית-ד,גרוזינים מלכת־הישמנות,

ומשונות. שונות ׳ונסיכות מלכות
 חנה הדוגמנית היתד, הללו מהמלכות אחת

 עדיין אבל שנים, לפני אומנם אורדן,
מחזי אינה כבר אם גם מלכת-יופי, היא
 ,הדוגמניות אית עזבה לא חינה בתואר. קה

ל כשנישאה הזוהר, את יעזבה היא אבל
 לא אבל יתואר, בעל הוא גם חמוד, בחור

ב ששמו — עודד־דין — שיחוילף כזד,
 כ־ נראו השניים רכס. ראובן ישראל

לעו צאצא הביאו דבר, לכל צמד־חמד
ועושר. באושר וחיו לם,

שמועה גיונבה האחרונים שבימים עד,

אורדן חנה
ללונדון אהבה

 בעיות. יש הזאת, באידיליה ששם, לאוזני
ה הליכי עד הגיעו כבר אם יודעת אינני

 לה נסעה שחנה לי ידוע אבל גירושין
 על מדברת העיר ושכל ללונדון, לבדה

 הימין שוחרי אולי, אז מתגרשים. שהם זד,
 אחת את לקלוט שתתכוננו כדאי היפה,

הזיה. המין של ממלכותיו

ה של אכס־חברתו ישל בחברתה זמן,
 דליה היא הלוא אכידן, דויד משורר

 בכתיבה, היא אף העוסקת ויטראוב,
והוראה. ביקורת
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