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טלמור קוזדין
מוחלטת מנוחה

 היא אומרים, כך הפעם, אבל כאן. שוב היא
 תמימים. חודשים שלושה בישראל תשהה

 הזמן, כל בחדרה להתבודד תוכל האם
 בעל אחד ישראלי ולוא למצוא מבלי

דרישותיה? על שיענה סטייל,

 המאושרת היתה לא שחלפה השנה
 סימונה היפה הדוגמנית של בחייה

 מסע על סיפרתי מזמן לא בלדמסלז*.
(העו־ ,באיטליה סימונה שעשתה עצוב

 את בארץ הכירה היא ).2363 הזה לס
 הזמין הוא אזן. דני הישראלי הדוגמן

 יצאה סימונה באיטליה. לדירתו אותה
כפי ליפההת־ בניכר אך בכיסה, צנוע סכום *~עם

כלומנסלד סימונה
ותיק חבר

 על לכם סיפרתי חודשים כמה לפני
 מלמוד, קיתרין יוצאת־הדופן הדוגמנית

,15 בגיל ישראל את עזבה שהיא כך על

 לשלם רק לא תצטרך שהיא לד. ברד
 גם חלילה, אולי, אלא עצמה, עבור
 אתה היא עשתה? מה חברה. עבור

 יותר הרבה לארץ. וחזרה המיזוודות את
שחשבה. מסה סהר

 שכורה בדירה המתגוררת סימונה,
 יצאה גדולים, כלבים שני כשלצידה

 כן־אהרץ, (•אהרל׳ה״) אהרון עם
 הרומן אך קיסר. הלילה מועדון מפעלי
 ממה מהר יותר הרבה הסתיים הקצר
 נפרדה היא שנה לפני חשבה. שהיא
הפר שמו את שרק שלה, ותיק מחבר

אבינועם. :יודעת אני טי
 היא השמועה, אומרת כך לאחרונה,

 מזרועותיו וחזרה שיערה את קיצצה
אבינועם. של לזרועותיו בן־אהרון של

1םו1 של הגב
 והמבוקשת הצעירה היפה, הדוגמנית

 תיסלם. להקת של הגב היא דמון נטע
תבעו. מייד מבינים? לא אתם

 בטלוויזיה, שודר שבועות כסה לפני
 של שיר פוס, עד התוכנית במיסגרת

 על באנגלית. חזק רדיו תיסלם, להקת
 עירומה שצעדה אשה דיגמנד. השיר רקע

שלה. הגב את רק ראו ׳ברחוב.
בטל שהופיע שהגב לחשוב דייה אפשר

מהתק־ אשה, אותה של הגב הוא וויזיה

דמון נטע
אלמונית דמות

 גב שעל לזאת תיסלם. של הראשון ליט
 אינה פנינה אבל פנינה. קוראים התקליט
הטלוויזיה. לקטע קשורה
 על ששודר שהגב התברר, בדיקה אחרי
 הדוגמנית של גבה אלא אינו המירקע

הצילו בתקופת אז, היתד, נטע רמון. נטע
 לעיר באה עתה זה דרכה. בראשית מים,

 אהבה ואהבה. עבודה וחיפשה הגדולה
 שדה, יושי הלהקה חבר אצל מצאה היא

 היא העבודה. את לה סידר גם והוא
 את לסיים הספיקה הפרוייקט, את עשתה
 הצליחה גם ואחר-כך יושי עם הרומן

בדוגמנות.
 שהיא שמעתי לבד. היום היא נטע

 לפי לשפוט אם חדשה. אהבה מחפשת
תצליח. שהיא בטוח זה שלה, הגב

 שהיא מפני אחת, פעם כבר נפרדו מם ואמנון כסיר יפה
 הבטיחה והיא חזרו הם אחר־כך בעלה, פני על אחרים העדיפה
 כדי לרבנות, אמנון עם שנייה פעם הולכת שהיא חגיגית

שוטר. חדש, חבר לה יש פיתאום עכשיו להתחתן.
 יצרו־ שהוא לאמנץ, נשואה היתד, היא דוגמנית. היא יפה
 רב זמן ובת. בן יש הזוג לבני .31 בת יפהפיה היא אופנה.

 יפה לי סיפקה בישראל, היו כשהם אך באנגליה, השניים חיו
חומר. המון־המון

 אחר־כך מהנדס. עם יוצאת שהיא אמרו הגירושין אחרי
 קורן. גידי הילדים רופא של אחיו ?ירן, דני שזהו התברר

 ובעל־מראה גבה־קומה חתיך עם סוער רומן לה היה אחר־כך
 יפה התפייסו. נפרדו, ביחד, חיו הם זזלר♦ אריק מרשים,

 המבוגר הזה, הצעיר את מאוד אוהבת שהיא אז סיפרה אפילו
 זממה היא שאיתו אריק, לכך: סיבה לה היתד, בשנתיים. ממנה

 בדרום- רב רכוש למישפחתו אפיתי. מיליונר הוא להתחתן,
 בין דילגה שהיא מרוב באירופה. מתגוררים והוריו אמריקה
 להישאר בסופרשל-דבר החליטה היא אריק, ובין שלד, הגרוש

אמנון. עם
 כן־פורת, שוקי עם רומן לנהל הספיקה היא לפני-כן

 בבלי. בשיכון התגוררו אמנץ ובעלה היא כאשר המועדון, מבעלי
היפה. לווין ציפי שוקי, של לשעבר אשתו היא הטובה חברתה

 ),2345 הזה (העולם איתה כשדיברתי חודשים, חמישה לפני
בו לאמנץ, שנית שחזרה אחרי בהרגשותיה. יפה אותי שיתפה
 •עכשיו אמרה: היא איתו, משותפים לעסקים חזרתה עם זמנית

 מאוהבים אנחנו בעולם. הכי־הכי אותו אוהבה אני בעלי. עם אני
היה זד. הלר אריק עם לי שהיה מה כל מחדש. להתחתן והחלטנו

 במשבר היינו באמת ואני אמנון היה. שהיה, מה סתם־סתם. סתם,
 בעולם לנו כיף הכי-הכי סדר. שוב הכל עכשיו אבל רציני,
מאוהבים.״ גרושים להיות

 ממשיכה יפה אבל חד־משמעית. מאוד הצהרה הדיעות, לכל
 משותפת דירה חודשים חמישה לפני שכרה היא אומנם להפתיע.

 אחר. מישהו של בזרועותיו שוב היא עכשיו אך אמנון, עם
רווק. תל-אביב, בסישטרת פקד חיים, זהו הפעם

וכסו מכבים
 אולי השם — חמד (•כוכי״) כוכבה

 כמעט היא פלא. ולא הרסה, לבם אומר לא
 שנים. חמש כבר בישראל נמצאת שלא
 ומגלגלת עסקים עושה בגרמניה, היא

מיליונים.
 כדי לתל-אביב !באד, ?היא מזמן לא

 שלה הכסף מושקע איך מקרוב לבדוק
 בשם בחור בזה מטפל בישראל בבורסה.

 בבנק, הכירה היא שאותו שמיט, אייתן
הכספיים. ענייניה את שמנהל זה והוא

 ממנה צעיר איתן ,28 בת היא כוכבה
 מתה היא אבל איתה. להתחתן ומת בשנה,

גרמנים. על

כסיר יפה
שוטר חבר

בישראל ממושכת חופשה
 התחתנה בחו״ל, ואופנה דוגמנות למדה

ש ממנו. והתגרשה שווייצי מיליונר עם
 לנוח בדי בשנה פעם לישראל באה היא

).2353 הזה (העולם
אותנו הקיץ בסוף רק עזבה שהיא למרות

חמד כוכבה
בבורסה השקעות

 פורסם והוא א׳ ©רק יש הזד, לסיפור
 אז שנים. חמש לפני — נכון — אצלי

 בחז״ל הצלחותיה ועל כוכבה על סיפרתי
 בעלת היא כוכבה ).2114 הזה (העולם

 חן בקולנוע פיצה אירע 1972ב־ רב. מזל
 במעט ובמשך נפצעה, היא בתל־אביב.

 ■בגופה נותרו סידרת־טיפולים. עברה שנד,
ממנ לאחד הפריעו שלא ורסיסים, צלקות

 שגיידמן האחים של סנות־האופנה הלי
 בגללה. מאשתו .ולהתגרש פה להתאהב

 על עלתה אלא לו, :נישאה לא כוכבה
 מבגדים כססה את עושה היא והיום מטוס,

בחו״ל.
 או־סו־טו חוזרת היא מבינה, שאני כפי
 כספה, את ולגלגל להמשיך כדי לשם׳
התל-אביבית. מהבורסה הרחק

,45 £*

ש חבר חד


