
 שבו הירושלמי, החאן במועדון נוח הרגישה טיילור אליזבט
 היא בירושלים. לשהותה השני ביום טובה תיירת כל כמו ביקרה,

במקום. בת־בית היא כאילו המועדון, אורחי בין הסתובבה

 בישראל טיילור אליזבת של יקודד! ף*
 הראשונות חגיגות. של שרשרת היה ■

 טו־ הישראליות העיתונאיות היו שחגגו
 של הנוזלי בשרה על התיאורים בות־הלב.

 שפעו בעולם,״ היפה האשה- שהיתה ״מי
 סגולות, לא שלה ״העיניים שלהן. בכתבות

 השומנים בתוך עמוק שקועות מזה וחוץ
 עיתונה גבי מעל מהן, אחת קראה שלה,״

קצרות שלה ״האצבעות לאיד. בשימחה 1

ש הטבעות וכל נקניקיות, כמו ושמנות
 בסיפוק ציינה זאת,״ יסתירו לא בעולם

ש הרצחנית ״הדיאטה אחרת. עיתונאית
 אחרת. מומחית קבעה מספיקה,״ לא עשתה,

 כדי קילו, 30 עוד לרזות תצטרך ״היא
 במערכת הסנאטור לבעלה לעזור שתוכל

 מומחית אותה הסבירה שלו,״ הבחירות
ולפוליטיקה. לדיאטה

שהכיר מי של היתד, האחרת החגיגה

 מארחה על נשענת בעולם, ביותר היפה האשה שהיתה מידיניץ עד זנ
 שימחה בוושינגטון, ישראל שגריר שהיה מי בישראל, הרישמי

ברטון. לריצ׳ארד נשואה היתה כשהשחקנית עוד החל ליז לבין דיניץ בין הרומן דיניץ.
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 אבל ראשון במבט אינובה טיימר אליזבת
ירושלים את כבשה יתנה, שרעדה לאתר

ג המפורסמת הטבעת ג ^ ,£•מ
הטבעת. את למדוד לליז יפה נתנה נפגשו, כאשר טיילור. אליזבת בעולם, המפורסם

 .47ה־ בת השחקנית את מקרוב ופגש
 להבדל לב לשים שלא היה יכול לא איש
 גג על שהיתה והחתולה קליאופטרה בין
 סוף של טיילור אליזבת לבין לוהט, פח

 לשוחח שזכו אותם אולם השבעים. שנות
 שלא יכלו לא במחיצתה, ולבלות עימד,

 מנעימותה מיופיה, הכל, למרות להתפעל,
 דיניץ, שימחה זו. אשה של ומתבונתה

 נהנה בארץ, ומארחה הימים משכבר ידידה
 קולק, טדי במחיצתה. שהייה של רגע מכל

 נרדם לא איתה, הראשונה פגישתו זו שאין
 וזה איתה, הארוחה בעת אחת פעם אפילו

 כל־כך שלא בגין, אפילו אצלו. נדיר דבר
 מאנוור שלה ההתפעלות את לשמוע אהב

 להפטיר: שלא היה יכול לא אל־סאדאת
ואצילה.״ יפה ״אשד,

 ובדרני אורחי של החגיגה באה אחר־כך
ליז זו היתד, הירושלמי. החאן מועדון

 עלילה. חלמו הסרטים צופי שכל כפי טיילור
 מהחברה,״ ״אחת ומפזזת, קופצת עליזה,

 בלהקת הרקדניות אחת זאת שהגדירה כפי
 הרגילה ירקוני, יפה החאן. של הפולקלור
 אף התרגשה חשובים, אישים של לחברתם

 שוחחה ליז, עם שרה לליז, שרה היא היא.
 למענה הסירה ואפילו איתה, התנשקה עימד״

 כדי שלה, הגדולה התימנית הטבעת את
אותה. למדוד תוכל שליז

 למען ערב ערב שמקפצים אלה הרקדנים,
האמרי והגברים האמריקאיות ה״גיירלם״

 והסיגאר ■ האדומים המיכנסיים עם קאים
 שלהם הפרטית בחגיגה השתוללו העבה,

 והצטרפה נעליה, את שהסירה אחרי ליז. עם
 היתד, היא סוער, הורה לריקוד אליהם

 נתן מצויץ,״ רוקדת גם ״היא מהם. אחת
 הגדולה המחמאה את הרקדנים אחד לה

לאשה. להעניק יכול שהוא


