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 ראית ״כן, לי: משיבה היתד! והיא ככה?״
אלי.״ פונה הוא ככה הזה? החמור את

ל לניו־יורק לשבוע אותי שלח פרנק
 היו לאיבוד. שם הלכתי לא פלאזה. מלון

 אותי לקחו שם. וחברים ידידים המון לי
 אנשים והכרתי נורמליות לא למסיבות
 ל- חזרתי מניו-יורק. השתגעתי חדשים.

 כבר ונעשיתי שבוע אחרי לוס־אנג׳לס
לפרנק. קרירה נורא

 הוא בניו־יורק. לגור רוצה לא פרנק
 שניו־יורק ידעתי בקליפורניה. לגור רוצה
 מסתדרת הייתי תמיד בשבילי. העיר זאת
לקלי באים שהיו ניו־יורק תושבי עם

 איתם קוסמופוליטים. יותר הם פורניה.
ולדבר. לשבת אפשר

 ל- אעבור שאני לזה התנגד לא פרנק
 הם ״אלה לי: אמר הוא להיפך. נידיורק.

 מה מכולם טוב יותר יודעת ואת חייך
 זאת שניו־יורק ידעתי ואני בשבילך.״ טוב

 וחכמה. יפה אשה בשביל העיר בדיוק
 המון שם לעשות יכולה וחכמה יפה אשד.
כסף.

 ניו- הקו על הזמן כל לנסוע התחלתי
 הכרתי זמן באותו לוס־אנג׳לס.—יורק
 איתו. לצאת שהתחלתי בניו־יורק בחור
 בלוס־אנג׳לס לחכות צריכה הייתי אבל
 אז שלי. הירוק הכרטיס את לקבל כדי
לשם. חוזרת הייתי פעם כל

 את כשקיבלתי .השנה, מארס בחודש
 החבר לניו־יורק. עברתי רשיון־העבודה,

זה שלו. לעסקים אותי להכניס רצה שלי

מק אני ממם־הכנסה. בניכוי זוכים עבורם
כזאת. השקעה מכל שלי האחוזים את בלת

 זה עכשיו לעשות הולכת שאני הדבר
 אם שמגלים כאלה מכשירים למכור לנסות

 שני הכרתי שלך. הטלפון על האזנה יש
 המכשיר את שהמציאו צעירים בחורים

 תיכף כסף. הרבה לעשות והולכים הזה
 אדום אור לי נדלק זה על כששמעתי

הבחו אחד טוב. עסק שזה וידעתי בראש
 היה הוא איתי. להתחיל :ניסה האלה רים

 לצאת ניסה הוא מיסכן, הוא נחמד. דווקא
 הוא עסקים. על איתו מדברת ואני איתי
נד בואי העסקים, את ״תעזבי לי: אומר

 ״מותק, לו: אמרתי רומנטיקה.״ על בר
ה לפני עסקים אבל חמוד, אתה תשמע,

ב אולי רומנטיקה. אין עכשיו תענוגות,
עכשיו.״ לא אבל עתיד,

שה  להתרכז ק
ד כגבר ח א

 אני לניו־יורק חוזרת כשאני כשיו, **
 זה לעולם־העסקים. ברצינות נכנסת ^

 אמשיך אני ומלהיב. מרגש זה משגע. עולם
צי פה לי. יזדמן אם בדוגמנות להתעסק

 משנה. לא כבר זה צילום, שם או לום
 הראש העסקים. הם עכשיו אצלי העיקר

בעסקים. מלא שלי
להת מעויניינת אהיה ודאי אני אחד יום
לי שיהיו אשה, כל כמו רוצה, אני חתן.

ך ז11ה ך 1״ ,  שנקראה בעת פאלאנט, ג׳ק הקולנוע כוכב עם גולן פנינה ז1
 גולן מנחם של במערבונו להופיע כדי מלונדון, לארץ לחזור

עירום. נגד היא עקרוני שבאופן מכיוון בסרטים להופיע מרבה אינה היא האלוהים. אקדח

המאפ עסקים, מיקלס בשם שנקרא עסק
 מס שיעורי לשלם אנשים מיני לכל שר

עסקים. מיני בכל השקעה על־ידי נמוכים
 פיתאום לי נכנסו העסקים ענייני ואז

 מתאימה שאני פתאום ראיתי לראש.
 נורא אני כי עסקים. אהבתי תמיד לזה.

להסתדר. איך יודעת ואני ממולחת
 בניו־יורק, שהכרתי איש־העסקים טד,

 לא אני אבל איתו. לגור שאבוא רצה
 לא שאני עד בנאדם עם לגור עוברת
שו של פרווה לי קנה הוא איתו. בטוחה

 איזה בארץ היום שעולה משהו כחול, על
 להתרגל שאוכל כדי לירות, אלף מאה
ה מה? אבל בחורף. ניו־יורק של לקור
 בכלל הוא השכל. את לי שיגע שלו אופי

 פעם ואף לפגישות מאחר הוא אחראי. לא
אנ לסבול יכולה לא ואני בזמן. בא לא

לא־אחראיים. שים
 מג־ במרכז לחוד דירה לי לקחתי אז
לק התחלתי ושבע. החמישים ברחוב הטן,
 חשובים, מאד אנשים עם קשרים שור
 מלא וקיבלתי אנשי־עסקים ברובם שהם

 די זה בעסקים. להתעסק להתחיל הצעות
 מקבלת את חכמה בחורה את אם פשוט.

 שאני רוצה אחד כל לביזנס. הצעות מלא
 על קופצת לא אני אבל בשבילו. אעבוד

 להתעסק כבר אם לי. שנותנים הצעה כל
 במשהו יהיה שזה לפחות אז בעסקים,
אותי. שמעניין

ה בעולם היום עושה שאני מה
 בחוג מסתובבת אני ככה. זה עסקים

 עשירים אנשים המון מכירה אני הסילון.
 החברה על ממליצה ואני עסקים ואנשי

שב להשקעות אליו שיפנו כדי טד, של

 נורא אני אבל ויפים. בלונדינים ילדים
 וב־ היום חיים שאנחנו בחיים בררנית.
 קשה נורא בה, נמצאים שאנחנו סוסייטי
 מה כל את לו שיש הבנאדם את למצוא
 אם להתחתן כבר יכולתי צריכה. שאני
להת אפשרויות מלא לי היו רוצה. הייתי
 ממהרת. ולא צעירה עדיין אני אבל חתן.

נו חיה, שאני כמו חיים בצורת שחי מי
אחד. בגבר להתרכז לו קשה רא

מאו נורא אני מעניינים. שלי החיים
 שאם להיות יכול נהדר. נראית אני שרת.

 שהוא עליו לומר שאוכל מישהו אפגוש
 או אמריקאי הוא אם חשוב לא פנטסטי,
 כי כל־כך, לא בעצם ישראלי — ישראלי

 שום לי בוער לא אבל נימוסים. להם אין
לע באיך הוא שלי הראש עכשיו דבר.
 דבר זה שכסף בחיים למדתי כסף. שות
גדו מיליונרית לא היום אני חשוב. מאד

 בשנים שחסכתי ודאי כזה. משהו או לה
 חכמה מדי יותר אני כסף, קצת האלה

 בעיה קצת וזאת זה. את לעשות לא כדי
 שחושבים גברים יש באמריקה. בשבילי

 ומפחדים בשבילם חכמה מדי יותר שאני
לה שיודע טיפוס אני אבל איתי. לצאת
הבנ מי תלוי רק וזה וחום, אהבה עניק
 לדעת צריך הוא זה. את שווה שיהיה אדם
בחזרה. לתת

פו אישיות שהוא ידיד, עכשיו לי יש
הר מבקרת אני בגללו בוושינגטון. ליטית

 לספר יכולה לא אני אבל בוושינגטון, בה
 שווה לא צרות? צריכה אני מה, זה. על
 כשידעו עלי שיגידו מה של הרווח לי
היח קילקול של ההפסד את האיש, מי

הוא. מי לעולם אגלה אם איתו, סים

 ססתין ץותה זמן כסה
? בקופת־חולים בתור

 מאוחדת חולים בקופת שעות?.. שלוש - שעתיים
 ולהקל ההמתנה זמן את לקצר ומצליחים משתדלים

 המתאים. למומחה אותך מפנה הרפואית המזכירה עליך.
 מיותרת. ניירת ללא סחבת. ללא

 שיטת את לבחור יכול אתה מאוחדת חולים בקופת
 הקרובה במרפאה או הרופא בבית - לך הנוחה הטיפול
לביתך.
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