
 שיג־ כמו נראה הזד. הסיפור כל לי
 אם אבל בציפורת. שנכנס קטן עון־רדיפה

 אז ובעיקובים, בבלשים לשחק רוצה היא
שתהנה.

פכט כת־שבע
למופת מישפחה אשת

וידידים כרמל ציפורת
רדיפה שיגעון

 סקרנות עורר בעיתונים, הפירסומת מצילומי ברבים האחרון בזמן המופיע החתיך
בארגנ שנולד אחרוני, הוגו זהו התשובה: הנה אז זה. מי לדעת רצו כולם רבה.
ואיטלקי. ספרדי יהודי, דם זורם ובעורקיו טינה

 לאחרונה עד עבד הוא אופנה. מעצב גם אלא דוגמן, רק לא הוא 26ה־ בן הרווק
בארץ. לביקור אליו להתלוות אותו ששיכנע ישראלי, עם מאוד התיידד שם בפאריס,
 שולט הזה החמודות עלם עברית. באינטנסיביות ללמוד התחיל לכאן הגיע מאז

 אפילו הגברית, הופעתו למרות ופורטוגזית. איטלקית ספרדית, צרפתית, באנגלית, כבר
מפותחים. אירופיים וגינונים נימוסים בעל מאוד, עדין בחור הוא קימעה, קשוחה

 והשניים חברו, אצל מתגורר הוא בארץ. טוב התאקלם הזה היפה שהשחום נראה
 לאוכל בר־מיסעדה אלא מועדון, סתם יהיה לא זה אבל מועדון. כאן לפתוח מתכוונים
בלבד. צימחוני

קע/גס מ (0 ווווחווונוו

אקוקה ליאורה
העולמות משני ליהנות

□ צו

ש כרמל, לציפורת בעיה, לה יש
 המלך של חברתו שהיתה עליה סיפרו

במי לבלות לה אסור חוסיין: הירדני,
 לה אסור דיוק, ליתר גברים. בחברת טה

 ש־ מפני לא וזה במיטה. פעילה להיות
מקנא. חוסיין

 תאונת- שנתיים לפני היתה לציפורת
 רוורס לקח פשוט אחד נהג קשה. דרכים

 מאחריו. בדיוק עמדה שהיא לב שם ולא
 כמה הבלונדית הדוגמנית שכבה זה בגלל

 כל את כימעט שכיסה בגבס, חודשים
 משחו או בגב שבר אצלה איבחנו גופה.
 נכות. אחוזי שלושים לה ואישרו כזה,
פיצויים. קיבלה לא היא היום עד אבל

 הפוטומוג- בפוסטר שהתפרסמה ציפורת,
 בין בכימעט־עירום נראית היא שבו טאד,

ש אל־סאדאת, ואנוור בגין מנחם
 ולהכשלת דיפלומטי לניתוק כימעט גרמה

 שחברת־הביטוח כיום חוששת השלום,
ה שהבלשים, לה נדמה אחריה. עוקבת
 להוכיח מנסים החברה, בשליחות עובדים

נכה. כל-כך לא שהיא
 צרות. די הזאת לחתיכה יש כך גם

 תביעה נגדה הגישה אחרת חברת-ביטוח
 נגנב שכביכול רכוש על פיצויים להחזר

 אמנם ציפורת החברה לטענת מציפורת.
 פשוט למעשה אך נגנב, שהרכוש אמרה
 גירסה כמובן, יש, לדוגמנית אותו. מכרה

 בכתב־ההגנה מבטאת היא שאותה אחרת,
שהגישה.

 ציפורת את שמטריד מה אופן, בכל
 אותה יתפסו לא שהבלשים הוא ביותר,

 ב־ מתגוררת אמנם היא במיטה. גבר עם
 עמוס ידידה, של בווילה כפר-שמריהו

 הוא אך הרצליה, אולפני מבעלי מוקדי,
 שאם חוששת ציפורת שם. גר לא עצמו

 חב- תטען במיטה, בריאה שהיא יתברר
 לכן בריא. שלה הגב שגם רת־הביטוח

מוחלטת. על'דממת־מיטה מקפידה היא

 לבלא־ לפעמים לגרום יכולות אי־הבנות
 לשלישיה שקרה מה בדיוק זה שלם. גאן

 בכל האחרון בזמן שנראתה מאוד, בולטת
 של הגברית הצלע הזוהרים. המקומות
 ישראל המיסעדה בעל הוא הזה המשולש
 שנה במשך נשוי שהיה בויקו, כויקו.
 והיום התגרש, בשבילו, לא שזה והחלים

 העיר. של הלילה בחיי מאוד פעיל הוא
מס לא כבר שאחת עד פעיל, כך כל

לו. פיקה
בלי לו מסתובב הזה השובב המיסעדן

 פכט כת־שכע הדוגמנית עם לות
 מש־ תימניה ועם האחת, זרועו תחת
ת ע  באמת כבד וזה השניה. זרועו תחת ג
 בת־שבע, את לב. תשומת שמושך דבר

 לשחור, מבלונד שיערה צבע את ששינתה
 האכזוטית התימניה אבל מכירים, כולם
ש בחוגים מוכר ובלתי חדש טיפוס היא
 מי בת־שבע את כששאלו עסקינן. בהם
חב שזאת סיפרה המקסימה, השחומה היא
 הראשונים צעדיה את שעושה שלה, רה

ה קבור בדיוק וכאן הדוגמנות. בעולם
הבלאגאן. כל את שעורר כלב,

 מיני כל הבינו בת־שבע של מדבריה
 עם רומן לה שיש זאת שהיא אנשים,
 אליהם. מתלווה רק החברה ואילו בו<קו,

ל עשה זה על־כך, הסיפורים וכשנפוצו
 צרות. המון והוותיקה התמירה דוגמנית
 נשואה שהיא מכך נבעה שלה הבעיה

 מאוד- ושהיא לנכה־צה״ל, זמן הרבה כבר
 אז שלה. לחיי־המישפחה רגישה מאוד

 נכון: לא שהבינו מי לכל שנבהיר כדי
החברה. אלא בת-שבע, לא זאת

 כשריח- הסיפור. נשלם לא בכך אבל
 לי הסתבר לבויקו, מסביב קצת רחתי

ב- אחת עוד יש הזה הנמרץ שלבחור

ה כששתי מסתובב, הוא שעימה רזרווה,
 שהוא המטורף הקצב מן נחות אחרות
 הזאת הבחורה של זהותה להן. מכתיב

 מכל ממש. של רכילותית פצצה היא
 החלטתי חשובות, נורא-נורא סיבות מיני
 אבל זאת. מי לכם לגלות שלא עתה לעת
 שפשוט להיות יכול כי בכוננות, תהיו

להתאפק. אוכל לא

כויקו ישראל
מטורף קצב

ה של הסקוטי ר או לי
 של מלכת־החן אקוקה, ליאורה אחרי

 סקוטי. כחור האחרון בזמן רדף ,1981
 היא שם בהונג־קונג, אותו הכירה ליאורה
שבו כמה לפני צילום. כדוגמנית עובדת

ה ואת בארץ, לביקור ליאורה באה עות
 אבל במיזרח־הרחוק. השאירה שלה סקוטי
פי חברה של מנהל שהוא הזה, הבחור
 בלעדיה, לחיות פשוט יכול לא ננסית,

שה מה בדיוק וזה לכאן. עד אחריה ובא
למנוע. רצתה החיננית מלכה
 אחכה סיפור לליאורה יש בארץ כאן
 יעלה מה החליטה לא עדיין שהיא ישן,

העול משני ליהנות ביקשה לכן בסופו.

 מהישראלי. וכאן מהסקוטי, שם מות:
כש לה, התפקששו קצת העניינים אבל

 שני עם אחד במקום לפתע עצמה מצאה
המחזרים.
 קיומו דבר את להסתיר ניסתה ליאורה

חמי כבר חיה היא שעימו הסקוטי, של
 לה. הלך כל־כך לא זה אבל חודשים. שה

ה למה הבין לא זאת, לעומת הסקוטי,
 בארץ דווקא ממנו מתעלמת שלו אהבה

 תפסה רדיפות של שבוע אחרי הקודש.
 איתו וחזרה שלה הסקוטי את ליאורה

לב תצא שלא כדי הרחוקה, להונג-קונג
הצדדים. משני קירחת סוף

במיטה


