
גט
 - ועבודה

באמריקה
 נדרי היתד, כשהתחתנה׳ כשנה, לפני
 הצעד את עושה שהיא בטוחה כלאו

 הד גילתה קצר זמן בתוך אולם נכון.
מרה. טעות היתה שזו מנית,

 רו ניהלה יפהפיה, ג׳ינג׳ית נורית,
 מנן לאו גרמני, סוחר־עיתיקות עם ארוך

 0וד* אהבתם את למסד רצו השניים
 באר^ עשו הזה הצעד את להתחתן.

 ם נורית ן,בלתי־מוגבלות. אפשרויות
 נר אך קרה. מה להסביר שלא דיפה
 הנוע לפני ממושכת היכרות תמיד שלא
מאושרים. לנישואין ערובה היא אין

 לניריוו נורית חזרה כחודשיים לפני
 העגום הנישואין פרשת את לסיים כדי
 לעש ביותר הקלה שהדרך הניחה היא
 ( בניו־יורק, החתונה במקום תהיה זאת
 נוכח ללא להתגרש אפשר ששם גם

 עליה, להקשות רצה בעלה אך הבעל.
 > המאשרים הניירות את לשלוח סירב

גט. למתן הסכמתו
 הטו ידידה אצל אז התגוררה נורית

 1 לו סיפרה היא כן־גד. סמי הצלם
 נא כחבר התגלה וסמי האישיים קשייה
! הוא הדוגמנית, על להקל כדי ומסור.

כלאו גורית
הצלם בעזרת גט

 1 הד את לסוחר־העתיקות מסר לגרמניה,
 וע להתגרש, נורית של רצונה על דעה

 עור אצל חתם לניו־יורק, שב יום באותו
 האיש! את שהביא זה שהוא הצהרה דין

הגט. את במקום קיבלה ונורית
 ׳ השנה יום היה שלה הגירושין יום

 ,לנוו הציע בן־גד הכושלים. נישואיה
 ו| הכפול. האירוע את ולחגוגג לצאת
 ה׳ זד. היה ולדבריה. ,54 לסטודיו יצאו

 ז חודשים אחרי חייכה, שבו הראשון
החדש. בעולם סבל

 רחבת־הריקוד על משתוללים הם עוד
 שבעל, היקר, ששעונה נורית, הבחינה
 היה אבד. ליום־נישואיה, לה קנה לשעבר

 שעו ממנו, שקיבלה הראשונה המתנה זו
 באות כך, דולר. 1500 שמחירו קרטייה,

 או לחלוטין ניתקה היא סימלי, מאוד
לסוחר־העתיקות. שלה הקשר

 להי• כדי לא אך לארץ, חזרה נורית
 שוע מיזוודותיה את אורזת היא כאן. שאר
 לאח חזרתה ערב לניו־יזרק. לחזור כדי
 מעבו מפתות עבודה הצעות קיבלה היא

 בערב שהשתתפה אחרי זה היה לים.
 לז אין אסטוריה. ולדורף במלון ראיונות

 מה שם. תשהה היא זמן כמה מושג
 כולו יהיה שלה הבא שהרומן הוא, ברור

אמריקה. טהרת על

תיכוניסטית
א1 ל

אהבה

חיילת

טופז דודו
35בת־

ל בחולשתו ידוע טופז דודו הבדרן
 צעירה שיותר כמה ויפות. צעירות נערות

 ,20 גיל את שעברה אחת טוב. יותר —
 לו היתה ארוכה תקופה בלה. בעיניו היא

ם לשם שענתה חברה רי  היתד, והיא אי
ב אפילו איתה גר 35ה־ בן דודו חיילת.

 נפרדו לא הם הפלא ולמרבה דירה אותה
לרגע.

 גם היתד. זוכרים, שאתם כפי לדודו,
 נכון הלא במקום דיבר הוא רעה. תקופה
ל ונאלץ הצ׳חצ׳חים על נכון הלא ובזמן
 לו היה לא תקופה באותה למחתרת. רדת

 שתמיד והיפות, הצעירות את לצוד קל
 ישאר כדודו חתיך לא אבל לצידו. היו

 הוא למישנהו. אחד קצר רומן בין בודד
כ יפהפיה נמ,}ה. ובאה מאיריס נפרד

כמותן. וצעירה קודמותיה,

מפ כן מה אז מפתיע. לא זה גם נכון,
כ לכם. אומר אני או, דודו? אצל תיע

 שהיא מישהי עם רומן יש לדודו אשר
הר הרבה זה הבא ובמיקרה 20 גיל מעל

.20מ־ יותר בה
 או חיילת אינה דודו של החדשה חברתו

ל להתחתן, הספיקה היא תלמידת־תיכון.
 שמה תשע. בן לילד אם ולהיות התגרש

 .35 — לב שימו — בת והיא כדוריה,
 היא ברוריה .35 בת טעות. לא זו לא,

 מגוריה, בעיר במיקצוע ועוסקת ספרית
חדרה.

 ברוריה מפתיע. הוא גם היכרותם סיפור
 אך דודו, את להכיר מזמן כבר רצתה
 את לקצר כדי חסומה. היתד, אליו הדרך
 ובחוצפה שלו, להופעה הלכה היא הדרך

ו עצמה את הציגה אופיינית ישראלית
 רוצה שהיא הנדהם לדודו מייד הודיעה

איתו. להתיידד
 את להרחיב מוכנה ברוריה הלך. וזה

ה עם שלד, המפתיע הרומן על הדיבור
 לה שהיה ומצהירה, מאושרת היא בדרן.
ש הרווק את שהשיגה עד לחכות כדאי
בקנאות. עליה ושומר רווקותו את אוהב

 מרוב יודעת. אינגי ברוריה, חותרת למד,
 פשוט היא — חוששת אני — התלהבות

 שני, מצד אבל עסק. לה יש מי עם שכחה
 תלמידות־תיכון עם שדי החליט דודו אולי

וחיילות.
 הש־ לא דבר שום אם יהיה. שלא איך

שהש נראה אז האחרונים, ביומיים .תנה
ביחד. עדיין ניים

צרכדוית אהבה
 מתצוגות־ באחת בד, פגשתי כאשר
ל ביקשתי בתל־אביב, שנערכו האופנה

 המסתובבת הזרה הדוגמנית היא מי דעת
 התחוור קצר בידור אחרי הגדולה. בעיר

ו במוצאה חיפאית ישראלית, שהיא לי
 קצרה שיחה אחרי טלמור. קטרין שמה

 בן רומן מזמן לא לה שהיה לי התברר
הצר הקולנוע כוכב עם חודשים שלושה

הר הסקרנות כלמונדו. פדל ז׳אן פתי
 לי שתגלה מקסרין וביקשתי אותי, גה
היא. מי

לפניכם. הסיפור
ב לדגמן התחילה 28ה־ בת קטרין
 שלוש הגיעה לשם ,18 בגיל איטליה

 מרוקאית לאם בת היא קודם־לכן. שנים
ו להתחתן הספיקה היא אמריקאי. ואב

ל נשואה היתה שם בשווייץ, להתגרש
 בורג* מייק פול בשם מקומי מיליונר

 בשמן בנפט, עסק לשעבר בעלה נהיימר.
 עניין שום לו היה ולא אבוקדו, ובגידולי

 ■שהסתיים המשבר, מקור מכאן בדוגמנות.
מ בדירה לגור נשארה קטרין בגירושין.

 זמנה את מחלקת כשהיא בג׳נווה, פוארת
 אירופה הארץ, כדור של המערבי הצד בין

הוריה. מתגוררים בה ישראל, וכמובן
 היה זה בלוזאן. הכרתי בלמונדו ״את
 ׳לקוק- לפארים אותי הזמין הוא בחורף.

 הוא עשה. שהוא חדש סרט לכבוד טייל
אצ אותי אירח הוא סכסי. מאוד בן־אדם

 לנו היה לבראזיל. ביחד נסענו ואף לו
חודשים.״ שלושה של רומן

מ גם שנה, כל מבקרת היא בישראל
 משום גם הארץ, את אוהבת שהיא שום

ב הוריה. בחברת להיות רוצה שהיא
 נוהגת היא בשווייץ שלה המפוארת חווילה
 אך לישראלים, קוקסייל מסיבות לערוך

ל שלה הקשר נגמר שבזה חוששת אני
הישראלים. גברים

 אחרי. מחזרים תמיד פה, נמצאת ״כשאני
ה על גובהי, על ברחוב: עלי מסתכלים

 אני התכשיטים. על שלי המיוחד ביגוד
 ההצגה. את גונבת ותמיד אריה, מזל בת
מרחק שומרת אני להם. עוזי לא זה אך

 נאום הסופי.״ הליטוש להם שחסר משום
קטרין.

מעי נחה. אלא עובדת לא היא בארץ
 נוהגת היא רומנים. מחפשת לא היא קרון
 עם הזמן״ את ״להעביר שאומרים, כפי

 (״יוסל׳ה״) יוסח של חברתו לוי, גילה
 קטרין היהודי־גרמני. המיליונר כוכמן,
 בטח, טובות. חברות הן שהשתיים מספרת

מיליונרים. של אבק דבק בשתיהן
ש־ בעוד לשווייץ לחזור עומדת קטרין

ת אלי ק סי מו
 ל- בן הוא הילד מיץ' האנגלי הזמר

 באנגליה. מיוחסת מוסיקאלית מישפחה
 ומלחין מנחה־זמר היה אירווינג, אחיו,

ו המפיק הוא טוני, דודו, פופולארי.
 האדם, אחוות להקת של השירים כותב

 מתחרויות באחת הראשון במקום שזכתה
הוא ארילן, מיץ/ של בן־דודו הארוויזיון,

הילר מיץ׳
לקבוע מאועי

 פול ג׳ץ, אלטץ של יחסי־ו־,ציבור מנהל
ריצ׳ארד. וקליף מקרטגי

 השירים מכותבי כאחד הידוע מיץ׳,
תק להפיק סירב באנגליה, המוצלחים

כאמר שפגש עד שר, גם הוא שבו ליטון
 לארץ, לבוא לו שהציע צח, שלמה גן

בעצמו. ולהקליט שיריו את למכור כדי
 סיפר הוא שעבר. בחורף לכאן בא מיץ׳
 מבינים שאתם וכפי לחודש, רק בא שהוא

איד. ועוד כאן. נתקע הוא
 הגרי המלחין עם התיידד הוא בארץ

 (״צ׳יבוטרו״) מרים והשחקנית בארטר
 ערב כמעט יוצאים היו השלושה פיקס.

ובמסיבות במיסעדות לבילוי, ערב
הי מרים ערכה האלה הבילויים באחד

 בין מוניק. חברתה, ובין מיץ׳ בין כרות
 אי־ ופאז המפורסם, הקליק ניצר השניים
ביניהם. להפריד היד, אפשר

נמ מוניק :איתנו נשאר שמיץ׳ רק לא
 ובקרוב האחרונים, הריונה בחודשי צאת

 אהבתם את ימסדו השניים ילד. להם יוולד
 תתעוררנה לא ובעיות המקובלת, בדרך

יהודי. גם הוא מיץ' כי ברבנות
 יהפוך לחודש, רק לארץ שבא מיץ׳,
בינינו. וישתקע חדש לעולה

בלמונדו וז׳אן־פול טלמור קטרץ
לעולם מסביב אהבה

 שלה, חדש לידיד כאן מחכה היא בועיים.
 שהודחה אירופית. מלוכה למישפחת נצר

הישראלים שהפרובינציאלים כך ממעמדה.

 יודעת שאני כפו אך אותה. מעניינים אינם
 אצל גם אולי בחיים. הפתעות יש תמיד

קטריו.


