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קצוב לזמן

מאפרת, שהפכה חן, נאווה לדוגמנית
 שהגבר לד. חשוב בחיים. עקרונות כפה יש

 עשיר. וכמובן נאה גבזדקומה, יהיה שלה
 לצידו נאווה, הופיעה שכאשר פלא לא לכן
 שיש כולם ידעו מייד ויפה, גבוה גבר של
כסף. לו

 קורנפלד, דדי קוראים הזה לבחור
ישר הוא זאת, מסגיר לא ששמו ולמרות

 בחו״ל כיום מתגורר הוא במקורו. אלי
 נכון, איפה. שמנחש למי נקודות שתי —

 של הבן והוא ז מה אלא בלוס-אנג׳לס,
קורנפלד. שושנה האמנית

 ברור ולא שנים שבע כבר שם נמצא הוא
 נראה, שהוא איד לפי אד חי. הוא ממה
מאוד. סוב חי הוא

 על תלויה שרי, של אחותה נאווה,
 מאוד, קומה גבה הוא מאוד. רחבה זרוע

 ונאווה חצי־תיפני חצי-אשכנזי שחרחר,
בו. גאה שהיא רושם עושה

 לחזור עומד הבחור בה. וקוץ אליה אבל
להפד כדי לארצות-הברית ימים כמה בתוך

חן נאווה
עשיר שהוא ברור

 מה יודע לא שאיש הסודיים, בעסקיו שיד
ש וכפי לים. מעבר חבריו לא אפילו הם,

 המים מלכת שהיתה נאווה, להבץ, אפשר
פה. נשארת ,1979 לשנת הזה המזלס של

 תש- בוודאי היא היום, נראית שהיא כפי
 גבוה, ז לא למה ובעצם שבור. לב עם אר

 קשה ומיסתורי. עשיר דדעדתי, חתיד,
כזה. מאחד להיפרד

3פוכ
חדש
נולד

 מלמוד פרץ בדלילה. לבחור קרה זה
אימ עשה צבאית, להקה יוצא החדרתי,

 ספר איזה לכבוד בערב קטנה פרוביזציה
 המפיק אותו ראה גן־אמוץ. דן של חדש
ר, דודו ד ח ל  תחת אותו ולקח עליו נדלק א

 אמנים, כמה בעבר גילה כבר דודו חסותו.
עולם- של הראשונה לשורה אותם והביא

ספיד־
גו1111לס

 באדץ־הקודש. הסיור את במהרה תשכח לא טיילור אליזכט
 התייס־ מילות אלא מפיה להוציא מסוגלת שלא הקשישה, הכוכבת

 ובודדה. פצועה חבולה. מישראל תצא חסרזח-משמעות, יפות
בודדה. כן,

 פעמים ששבע הגברת, מאוד. פשוט הוא הסיפור ? קרה זה איד
 בשפה נאמר כך — התיכון לסיזרח באה אצבעה, על טבעת שמו

 הימה לא שהיא העובדה ולבנון. ישראל בין שלום לעשות —
 את כמובן הפכה בחייה, אחד גבר עם ולוא בשלום לחיות1 יכולה

כאלה. לבדיחות רגילים כבר בישראל אבל לבדיחה. העניין כל
 חשה היא שמאל. ברגל לה הלך הכל ללוד׳ באה שהיא מרגע

 לחווה בדיד בתאונת־דרכים נפגעה בבאד׳שבע, סיור בעת ברע
 שר־ כידוע כי קשה׳ נפצעה לא שהיא מזל שרון. אריק של

 חבושה כשהיא בבתי־חולים. קשה פצועים מבקר לא הביטחון
 של בלישסתו לביקור שיעה חצי של ׳באיחור באד. ומגובסת.

 שאשר, ביותר. נזעם היה שראש־הממשלד. לי, סיפרו בגץ. מנחם
 כשבאה, הפגישה. את שביטל כמעט הוא צחוק? ממנו תעשה

 היא אם אז כימיה• ביניהם נוצרה ולא בקרירות בה נהג הוא
 כבר אחד צד ג׳מאיל. ואמין בגין בין שלום לעשות התכוונה
בחשדנות. אליה התייחס
 לחתונה, שלה 3 מס׳ מועמד עם באד. היא הכל. לא זה אבל

 ממכסיקו עורד־דיז גונזאלס, לונה ויקטור העשיר, ידידה
 קרה כאן כי עבר, בלשון היה. הראש. מעל עד בה מאוהב שהיד.

משהו. לו
 נשרך ולונה וליז, וליז ליז בצל. היה הזמן כל הוא כל, קודם

ח לחלוטין. חסר־חשיבות אחריה,  כל- נראית היתה ליז מזה, ח
 לאחות זקוקה שהיא נדמה שהיה ועייפה, אבודה אומללה. כד

מאהב. לבעל ולא רחמניה
 לא והיא קצת, להסתובב המלון. של ללובי לרדת רצה הוא

שיגע. ממש זה אותו הרישמיים• לאירועים אלא החדר את עזבה

גונזלס לונה וויי,טור טיילור ליז
8 מס׳ אין

 חוזר .אני אומר: אותו שמעו מה. לעמוד היה יכול לא הוא
בניד־יורק!׳׳ לנחות בלי לגואדלה־חארה ישיר במטוס

 הסיכויים שרוב הרי ביחד, יצאו הם מכאן אם גם כלומר,
 הוא אס וגם זוג. בתור בארצות־הברית ינחתו לא שהשניים הם

 של הסימנים כל לפי ביחד. קצרה זמן תקופת איתר. יהיה עוד
 פישפטי לייעוץ תזכה לא היא אותו, ושמעו לידו שעמדו אותם

זמן. הרבה עוד מכסיקאי

 של הפיקצועי שלעתידו כד בארץ. הבידור
לחשוש. מה אין 26ד.־ בן טלמור פרץ

 בעיה לו שיש חושש אני זאת, לעומת
הרומנטי. בתחום

 חם רומן אצלו התבשל חודשים תישעה
כלום. ובסופו: ביותר
 שמה חפודה-חמודה, צעירה עם יצא הוא
ת.  חוץ ומהי מיהי לברר הצלחתי לא ענ

 לצידו ארוכה כה תקופה בילתה שהיא מזה
כפרץ. ומשעשע מבדח איש של

 בתל- כמובן, ומתגורר, לבד, הוא עכשיו .
 כאילו .הביצה.׳׳ מכנה הוא אותה אביב,

ביצות. היו לא שבחדרה
 שבו בענף לו. לדאוג צורך אין אבל

 בת־זוג מאוד מהר ימצא הוא עוסק הוא
אחרת.

לביקור סיבות שתי
 או בד. נותן לא שהגיל מארש, שרונה היסהפיה, הדוגמנית את ברחוב פגשתי

 הישראל הצלם של לצידו בניו־־יורק, להיות אמורה שהיא ידעתי כי הופתעתי. אותותיו.
לונדרר. (.הנק׳׳) חנוך שם, המתגורר

 רוצו אינה היא כי כאן, לדירתה שלה החוזה את לחדש באד, שהיא הסבירה היא
חתו להאריך התפלאתי. קצת חודשיים פה תהיה שהיא לי כשאמרה אותה. להפסיד

כאן! החוזה את להאריך צריכה היא מה שם, גרה היא אם מזה, וחוץ דקות. בחמש אפשר
סייס היא אחרת. לפטרה גם היא הזאת שהחופשה שיתכן להבין לי נתנה שמנה

מארש שרמה
ניו־יורקית פרידה

 חברותיו בין היו ישראליות דוגמניות שעוד הישראלי, הצלם עם הנידיורקי התמן את
 לבדח שרוגה חד-טשסעית. היא לעין המזדקרת העובדה אד לי. ידועה לא הסיבה

 בתצוגות לביקור רק לא בארץ שהותה חודשי את תנצל היא אותה׳ מכירה שאני וכפי
בן־זוג. אחרי בחיפושים גם אלא וצילומי־אוסנה, דיגמון אופנה,

 ם כל ולא רבה, בקפידה תמיד אותם בוררת היא אך מחזרים. חסרים לא לשרונד,
 מאז כבר אני מרענן. משב־מח היא בארץ שרונר. איתה. לצאת זוכה אותה שפוגש

פרנסה. הרבה לי יספקו אחריה החיזורים שסיפורי


