
אצ שלה. הקטנה והארץ אחת כל בעולם, הרבה יש מלכות
 ולא ויש. יש אחת מלכה אבל מלך, אין אמנם בארץ לנו

מור. רינה והיא לשעבר, מיס־תבל אלא מלכה, סתם
 שאצלו אייזנברג, המיליארדר של יחסי־ציבור אשת היא רינה

 יש שלדינה שמועה, אלי הגיעה והנה קינג־סייז. כידוע, הכל,
 של מיועציו אחד בעצמו שהוא גידרון, גירעון עם רומן

להת לה נותנים לא אז כזאת, שמועה מגיעה דנן. אייזנברג
מרי ואחר-כך אותה, מרימים הריצפה. על ככה סתם גלגל
ושואלים. טלפון מים

 עם רומן לה שהיה מכחישה לא שרינה מתברר ככה, אז
 מוזס, אמנון עם שגם מתברר ועוד כרזל. יעקב איש־העסקים

 אחרונות, ידיעות היומון מבעלי מוזס נוח של בנו כנוני, הידוע
 הסיפור ואילו מזמן. לא שנגמר ארוך רומן לה היה איתו גם
 נמרץ בדיוק ואלה !נכון אינו רינה, טוענת גידרון, גידעון על

 המציאו להרגיז שרוצים ״אנשים המלכה: מפי שיצאו המילים
 עושים למה מבינה לא אני שחר. כל לו אין הזה. הסיפור את
 לעומת אספר. כשיהיה, אבל כרגע, רומן שום לי אין זה. את לי

המלכה. לי אמדה כך מכונית.״ קונה אני זאת

 כל את כשרואים שחושבים למה בניגוד
המזכי־ כל ואת בגלימותיהם הפרקליטים  כהנוכיץ, דינה עם אדיר רומן לו היה

 כולם בטלוויזיה. תוכניות מפיקת שהיא
 ובאה. הממשמשת חתונה על דיברו כבר

 בשיא שדווקא עצמה, דינה מלבד כולם,
 ב־ לחופשה לה יצאה הרומן של פריחתו

חוץ־לארץ.
הקריי הטובה, חברתה את הכיר הוא ואז

גיא, כרמית הטלוויזיה, של הזרוקה נית
 רומב־ סתם היה דינה עם לו שהיה והרומן 1

כרמית. ובין בינו שהתפתח מה לעומת צ׳יק
ההיס שאלתיאל, לאלי מתכוונת אני 1

 ואב אלמן שהיה הספרותי, והמבקר טוריון
 מאושרים כך כל היו וכרמית אלי לבן. ״ !

 החליטו כעת להינשא. שהחליטו עד ^יחד,
שלי למדור שבים והם אושרם, את להפגין ן

קילצ׳ינסקי סמדר
עורג מבט

 במים־ כשעובר מעומלנות. בחולצות רות
 אמיר, ציון הצעיר המישפטן דרונות
 כל־ הריצפה. את לנגב ממש צריך למשל,

 בו שנועצות המבטים ועורגים רטובים כך
ש — והמזכירות הפרקליטות השופטות,

וד,מאשימות. הנאשמות על לדבר לא
 דווקא הוא לי, מספרים כך זה, ציון
 עובד שהוא למרות נחבא־אל־הכלים, בחור
אומ זאת מה הידוע. לידפקי צבי אצל
 שקשה אומרת זאת 1 נחבא־אל־הכלים רת

בחורה. אותה עם פעמיים אותו לתפוס
 לתפוס הצלחתי דווקא לשימחתי, והנה,

 אלא בחורה, סתם ולא בחורה, עם אותו
 ה־ של בתו היפה, קילצ׳נסקי סמדר

 סמדר קילצ׳נסקי. אנדרי מפגין־הצייר
 בו ותלתה במסיבה, ציון עם היתד, דנן

כביסה. חבל שהוא כאילו אוהבים, מבטים
 לא נא הזה הסוד ואת — מנשים חוץ
 להצטלם גם ציון אוהב — לאיש לספר

שלו. הפרטי התמונות לאלבום בעירום,
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ספי.

שאלתיאל ואלי גיא כרמית
בהמתנה

 סוחבת כבר היא בהריון. שכרמית מכיוון
 רוח בקוצר ומצפה חודשים מזה כרסה את

החסידה לביקור
. 5 8

ב ביותר הוותיקים השחקנים אחד הוא
 הטובים אחד גם הוא הישראלי. תיאטרון

 לכן ומשופם. מאוד גבוה גבר הוא שבהם•
 יפות נשים מוקף הוא שתמיד פלא אין

 בעל שהיה סמדר, דודיל! זהו ומושכות.
 משותף בן להם ויש עדי, נירה השחקנית
 אמו. עם וחי 17 בן שהוא אלה מנישואין

 הרבה תמיד מוקף זה שדודיק למדות
 על רק מאוד חזק תפוס הוא יפות, בחורות

לשחק רק נאמן הוא שנתיים במשך אחת.
 נמוכת סיסו מלי הילדים, תיאטרון נית

לל ללונדון, לה נסעה כשמלי גם הקומה.
ובנא בסבלנות לה, חיכה הוא מישהק, מוד

 שוב הם בארץ, שוב כשהיא ועתה, מנות.
 ומאושרים מחובקים תמיד יחד, נראים

משותפת. בדירת־מגורים אפילו ומתחלקים

אותה מכנים ידידיה וכל דכני, רית

 שלנו, לספירית לה, היה לאחרונה עד
בעל אלון, אכי עם ארוך־אדוד רומן

והקצינה מיכאל

 דוגמנית היא 1 יפה זה מה — יפה היא
ספי" שמד, !מצליחה זה מה — ׳מצליחה

וספי דודי
קצר רומן

 האמרגן־זמר־במאי, קרה. זה סוף־סוף
 גולדג־ מיקי של שותפו שושן, מיכאל

 למה מתחתן. טופז, דודו של אחיו י כדג,
 כרודף ידוע היה לא מיכאל כי סוף־סוף?

 רבות של בחברתן נראה ולא דווקא, נשים
 שמחתי, כך כל לכן הזה• המין מבנות
 מיכאל לחתונתו. הזמנה קיבלתי כאשר

 פינ־ רהל עם מתחתן והצנוע השחרחר
 בדרגת הקבע, בצבא קצינה קלשטיין,

 זה, בעניין להוסיף עוד יכולה אני סרן.
 היה ומיכאל, רחל בין שהתנהל שהרומן

 ולכן ראשון, ממבט התאהבו השניים קצר.
מהירה. כה החלטתם היתה

 גם כידוע, אבל, במיקצועו. מועדון־לילה
 לרומן קרה וכך נגמרים, ארוכים רומנים

 ומצליחות יפות בחורות אבל ספירית־אבי.
 חופשיות רב זמן מסתובבות לא ספי כמו

 שנגמר מאז זמן הרבה חלף לא בשטח.
קצר. רומן התחיל וכבר — הארוך הרומן
נגמר. מסתבר, הקצר, הרומן גם

בחתונה. נגמר
ל ספי ׳תינשא ימים שבועיים בעוד
 את ותירדה במיקצועו, טייס־נווט דודי,
לכך. המיועד בירח הדבש


