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כיום - ומארקו כריסטינה
העולם ברחבי טיולים

 בין בצבא. מכונאות־רכב כמדריך ושירת
 נמסר במיכתב המפורטות פעילויותיו יתר

נלהב. ספורט חובב גם הוא שעמי
 בן של הראשונים נישואיו אלה אין

 לעורכת- בעבר נשוי היה עמי האופה.
 מנישואיו רידד. (ויז׳נסקי) ליבנת הדין
.6 בן כיום שהוא ליאור, נולד אלה

 מתכוון הוא הרוזנת עם נישואיו אחרי
 רפואת־ של שונים בתחומים להשתלם

 את ינהל ובמקביל בניו־יורק, שיניים
״לאחר שם. פתח שכבר מירפאת־השיניים

ת ת1הרו א ת ו אי ק רי מ א , ה ה ש י א ל
ת חו ב ה סו ר ב ח ה ה ה בו ורק—!יו של הג

בא פרטים המכילות התכולות המעטפות
לתוכניותיה. שר

 עם הקרובים לנישואיו מתייחס עמי
 הוא אם רבה, ברצינות כנראה, הרוזנת,

 באותה הישראלים אל להתוודע טורח
האמריקאים. נוהגים שבה דרך

ה בחברה טקס־ההצגה נהוג באמריקה
 גי- אלה גינונים מעוררים בארץ גבוהה.

 את שקיבלו עמי, של חבריו הוך־מה.
 תולדות ובו המיכתב ואת לחתונה ההזמנה

 וטרחו רם בצחוק פרצו השניים, חיי
 התל־אב־בים כל בין המיכתב את להפיץ

לקבלו. זכו שלא
 מיר־ גועלת גבו בניו־יורק האיזור

 עמום אינו ויז׳נסקי של פאת־השיניים
 שם להצליח וסיכוייו ברופאי־שיניים,

 בטוחים אינם עמי של חבריו גבוהים.
 ב־ שטען כפי ארצה, ישוב אכן שהוא

 את עדיין מכר לא אומנם הוא מיכתבו.
 גם אך תל־אביב, בצפון המפוארת דירתו

הזמן רק הביתה. לשיבה ערובה אינה זו

 של בענייניו מטפלים עורכי־דין שלושה
 תעד במישפט אותו מייצג האחד ויז׳נסקי.

עורך־ אשתו־לשעבר. עם במריבותיו סק

תל בבית־החולים אושפזה היא בארץ,
 וסצינת הניאורולוגית, במחלקה ומר חש

 עת בשדה־התעופה, נערכה נרגשת פרידה
 שרועה כשהיא ארוסתו את עמי ליווה

 לסיים כדי בארץ נשאר עמי אלונקה. על
ענייניו. את כאן

וה רוזנת, היא פאולוצ׳י כריסטינה
את שולחת גם היא לכן מחייב. מעמד

 את פאולוצ׳י הרוזנת תהפוך אם יראה
 שממנו לבסיס בן־גוריון נמל־התעופה

ה ברחבי ולטיולים לאתרי־נופש תמריא
הביתה. חשוב ושאליו עולם,

 בתל־אמב המהלכת האחרונה השמועה
 מן יציאה צדעיכוב הפר שעמי היא,

 נגד מישפטו בעיקבות עליו שהוטל הארץ
מהארץ. ברח ושלמעשה בנו, אם

וה שותפדלשעבר, נגד מייצגו אחר דין
אחר. רופא־שיניים נגד שלישי

 מן ברח עמי כי בשמועה, אמת יש אם
 ומהר — הרבה לטרוח עליו יהיה הארץ,

 20דד לפני ההדורים את ליישר כדי —
 — בנידיורק החתונה מועד — בפברואר

 שימחת את יקלקלו לא החוק שנציגי כדי
■1 זכרוני טיכי החתונה.

ב מצליחה דוגמנית שהיתה והרוזנת,
הוד נישואיהם, תאריך את ׳60ה־ שנות

 על המיועד החתן של חייו קורות פסו
מת שפרטיה הרוזנת, של המיכתבים נייר

כחולות. באותיות עליו נוססים

 הצגה מכתב
הגבוהה לחברה

ן  נועד עמי של חייו תולדות ירוט ן
 האמריקאית. החברה רצון את להשביע ~

הא לידידיה להישלח צריך היה המיסמך
 את להציג כדי כריסטינה, של מריקאים

 גם תורגם המיכתב אך המיועד. הבעל
 השניים של לידידיהם ונשלח לעברית,

 וסיפק זה, מיכתב שהגיע אחרי רק בארץ.
 רוצה שאינו עמי טען הכל, סקרנות את

עצמו. לחשוף

 התל־׳אביביים. הנערים ככל גדל עמי
מיקצוע״, בתיכון לימודיו את סיים הוא

ל לשוב וכריסטינה עמי מתכוננים מכן
נכ דרך־קבע,״ בה להתגורר כדי ישראל,

בכתב המיכתב. של התחתונה בשורה תב
ה י

 חינוכה את קיבלה פאולוצ׳י כריסטינה
 יוקרתיים אקדמיים ובמוסדות בבתי־ספר

כ עבדה היא ובאירופה. בארצות־הברית
 היא וכיום ועיתונאית, שחקנית דוגמנית,

 אמריקאיים בשבועונים בקביעות כותבת
קוממופוליטן. גם ביניהם

ובי בעולם טיוליה בין הפנוי, בזמנה
 עוסקת מפורסמים, נופש באתרי לדיה

 כמו שונות נדבניות בפעולות הרוזנת
 וקאנד אפגניתאן יתומי למען כספים גיוס

מדיה.

 תל-אגיב
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 אחרי וחצי, כשנה נמשך החדש ראלי * י יחש־ זוגה ובן כריסטינה כין רומן ך
 בקיץ, שאולי. רפי של במועדון שנפגשו
 בארץ, בחופשה וילדיה כריסטינה כששהו

 באכזיב. הים חוף על מאושרים ניראו הם
כריסטינה שהתה שבה האחרונה בפעם

הכא וכעלה כריסטינה הקודם וכעלה כריסטינה
ישראלי שיניים לרופא אמריקאי פלאסטי .ממנתח
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