
 יקרות מתנות לה וקנה אותה פינק נוראייב הופיע. שבהם העולם בירות בכל שלו אורחת
 תמורה נתנה גם נעמי ופרוות. יהלומים - המתנות בין לארץ. לה ולהביא לשלוח דאג שאותן
חגיגה. היא שלהם פגישה כל היום ועד מאז מסיבות. אירגנה מקום בכל מלאה:
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היתה חודשים במשך לארץ. לראשונה הגיע כשנוראייב שהחלה גלים, המכה ידידות זאת

)57 מעמוד (המשך
 אותה, צייר הוא אף ינקו מרסל ן

שחמדה. ציור לה נתן ובתמורה
 שבעוד ההרגשה את יצרה תמיד
 אינני רצה. היא — הולכות האחרות

 כזאת כמוה. אוהבות־חיים נשים מכירה
 וכזאת לראשונה, כשהיכרתיה היתה

 בוסתנאי את כשהכירה נשארה
 קלאסית דמות אז שהיה סחה, (.בוסי״)

ילד. של נשמה בעל אלים, גברתן של
 תל־אביב ברחובות התפרסם בוסי

 לחיפה לבלות, הירבה ושבה נולד, שבה
 זכה שבה ובאילת נעמי בגלל הגיע

כשנרצח. מותו, את מצא מלו, בתואר

 ממכות 4^
מגודאייב ^

 חברים המון והיו יש נעמי ^
 — פיצלה מהם, אחד וידידים. €

 משכרים משקאות ׳של וסיטונאי יבואן
 את הרבה, בידידותו לספק, דאג —

 שבהן למסיבותיה, המשקאות מיטב
החברים. את אירחה

 נעמי, ניגשה מסיבות מאותן באחת ן
 לפיצלה שלה, המשגע בחוש־ההומור

 אם נותן אתה ״מה כבדרו־אגב: ושאלה
משוכנע היה פיצלה מתחתנת?" אני

 של ארגזים ״עשרה מתיחה: שזאת
 נעמי לו הודיעה במקום בו וויסקי!״

בוסי. עם מתחתנת שהיא
 היתה הוריה. בבית נערכה החתונה

 את ליוה קוף שכן משונה, חופה זאת
כתפיה. על יושב כשהוא לחופה הכלה

 נוראייב רודולף עם נעמי של הרומן
 גלים והיכה ובעולם בארץ התפרסם

 היום. עד נמשר ביניהם הקשר עזים.
 אותו ליוותה מסויימת תקופה במשר

 ולגרמניה. לפאריס ללונדון במסעותיו
 לכבודו. מסיבות אירגנה מקום בכל
 לחגיגה. ביניהם פגישה כל הפכה מאז

 מתנות נעמי על הרעיף נוראייב
ופרוות. יהלומים ביניהן משגעות,
 ספק ללא היא לחיות! יודעת נעמי

 יום שהכרתי. הטובות הטבחיות אחת
 שק עם כשהגיעה אותי, הפתיעה אחד
 ארוחת בביתי וערכה קונכיות, מלא

אי־פעם. שאכלתי הטובה פירות־ים,
 כל את נעמי הכירה בוסי באמצעות

 במשד בארץ, התחתון העולם ראשי
 גדול", ״ברעש שייפרדו חששתי שנים

 מהומה. ללא שקטה היתה הפרידה אד
 שהיתה הגירושים אחרי התוודה בוסי

חיי". ״אהבת ונשארה
 באילת מלכותי באירוח זכיתי פעם
 חברתה היותי בזכות רק בוסי, על־ידי

בוסי נשא גירושיהם אחרי נעמי. של

 12 ארונו את ליוו כשנרצח אחרת. אשד,
 בלוויה. השתתפה אילת כל איש. אלף

 בחברים מלאים ומכוניות מטוסים
הארץ. מכל הגיעו וידידים
 בעולם הקשרים מערכת את

 ניצלה כוסי, בעזרת שנוצרה התחתון,
 דיווח כל העיתונאית. לעבודתה נעמי
 הביאה שבועיים לפני רק מהימן. היה

 העיתונאי, הסקופ את למערכת נעמי
 חיים של שהרצח העובדה את שחשף
 במצלמות צולם רמלה בכלא שושן

 שהעולם אחרי שבועיים רק וידיאו.
 עליו חזרו הסקופ, את פירסם הזה

האחרים. העיתונים
 יפהפיות
אבודות

 שכורה בווילה מתגוררת עמי ך
 שותפה בתל־אביב. ^ברמת־החייל

 בווילה פיילר. אבי הצייר הוא לדירה
 הרבות חיות״הבית כל כבוד שוכנות

 היא המוקדמות הבוקר משעות שלה.
 הביבר. לשוכני מזון בהכנת עסוקה

 והגברת משלו מעודן טעם כלב לכל
 האישי. טעמו לפי מזונו את לו מכינה

 לשלישי צלי, לשני תבשיל, לזה
 שהיא כמו פרה עבודת — עצמות
אוספת אבודים, וחתולים כלבים אוספת
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הסוערות. למסיבותיה משקאות לספק תמיד דאג

 דן עם מיודדת היתה נעמי
 עם מיודדת שהיא נמו בן־אמוץ,

למסיבותיה. לבוא ששמחו הבוהמה, מאנשי הרבה
אמוץ בן

 תמיד אבודות. רובן בחורות, גם נעמי
 היפות הבחורות סביבה מסתובבות

 אותה. מעריצות רובן שראיתי. ביותר
 והשפעה מיוחדת כאריזמה יש לנעמי

 ידועה היא כאחד. וגברים נשים על
 ערכה שהיא המשגעות במסיבות
 טורחת היא מסיבה בכל ועורכת.
 אנשי ציבור, אישי לצד להזמין

 גערות כמה גם ועורכי־דין מישטרה
 תמצא תמיד החברה ובשביל יפהפיות,

 לרקוד או להתפשט שתתנדב בחורה
 אחת שמעתי לא מעולם ריקודי־בטן.

 מסרבת אותה שהקיפו הנערות מכל
 לי היתה תמיד נעמי. של בקשה לאיזו

 הכתבות הכל. את יודעת שהיא הרגשה
 כותבת כשהיא מהימנות, תמיד שלה

 ומישחקי קלפנים על אורגיות, על
 — סמים על רצח, מקרי על קלפים,

הכל. יודעת פשוט היא
 ומצפה יושבת אני אלה בימים
 המשעשעת הכתבות לסידרת

 ימים תור נעמי שתפרסם והמרתקת
ממעצרה. כשתשתחרר אחדים,

■ יריב שולמית

מונטיאל. סריטה הזמרת של בחברתה נעמיהחבוה אשת
 בארץ רבים אמנים עם התיידדה נעמי

(למטה). איתם לבלות וגם בעיתונות אותם לפרסם ודאגה ובחו״ל


