
 ה־ סכסית! איננה רזה שה ס
£ > /  בארצות־הברית: כיום, אופנה, /

 מצהירה כך ספורטאית!" של גוף
 ,26ה־ בת ליבוביץ, (לולי) ליאורה

הספור השיגעון את לארץ שהביאה
 באמריקה: כיום ביותר הלוהט טיבי

אירובית. מישקוליות התעמלות
 בוגרת היא הרצליה, תושבת לולי,

 בחינוך ג׳ורג׳יה, אטלנטה, אוניברסיטת
הדרכת למדה וחצי שנה גופני.

 ב־ ומישקוליות אירובית התעמלות
 מרשתות־ההדרכה אחת ארדנס־אין,

 הרצינית כמתחרה הנחשבת הגדולות,
פונדה. ג׳יין של לרשת ביותר

 מאוד, נמרצת הבלונדית, לולי
 אנרגייה. מקרינה וממש בשטף מדברת

 פצצת־בריאות, שהיא לה כשאומרים
 מנסה הכל, בסך היא, נבוכה. היא

 תודעת את ישראל נשות בקרב להפיץ
להיראות סכסי זה כיום השרירים.

 עדיין אשר באדי־בילדינג, בשיטת מפתחים אותושרירי גב
 את לאבד פוחדת הישראלית בארץ. נהוגה אינה

כולו. בעולם נשים שעושות כמו שריריה את לפתח וחוששת נשיותה
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 הביאה המיליונר, אשת (מימין), ריבוביץ רול■
דוגמנית, שר גוו לה שאיו מי וטוענת: החדש

סצ&נת
בריץוות

 ״כשאני ומעידה: טוענת, היא חזקה,
קומפ המון מקבלת אני ברחוב, הולכת

 ספורטיבי. גוף איזה אומרים: לימנטים.
 שרירים ״איזה אומר: לא אחד אף

מגעילים.״
 ראובן אביה, בתל־אביב. נולדה לולי

ואמה, אל־על, טייס הוא נרונסקי,

 אהבת־חיי ״היה נזכרת, היא ״הסוס,״
 הסוס את לה גנבו אחד יום הראשונה."

 אפשרי. מקום בכל אותו חיפשה והיא
 בבתי־מיטבחיים. הסתובבה השאר בין

 להפוך לה גרם שם שראתה המראה
 אגב, ישראל, מישטרת לצימחונית.

עבורה למצוא דבר של בסופו הצליחה

בפתח־תיקווה. נמצא הוא הסוס. את
 ואת לולי את פקדו השנים במשך

 פעמים נפרדו הם משברים, הרבה בעלה
 חזרו תמיד אך שונות, לתקופות אחדות

 עם לולי יצאה הפרידות בזמן זו. אל זה
 אחרות. נשים עם ועדי אחרים, גברים

היא אליו,״ חזרתי תמיד ״כשקינאתי,

 בארצות״הברית במכוני״הספורט אבל משמאל). לה,
 שעשתה כפי דרסטית, בשיטה הגוף את לפתח אפשר
ממישיגן. עיתונאית מימין), (למעלה, צ׳אפמן פטסי

ד |1| |^ |* ה של ההורמונאלי המיבנה 11111 ך
 גוף לפתח ממנה מונע אשה 1114 |1/1 111 !

(למע* 84 בסטודיו לתלמידותיה לולי הסבירה גברי,

 5 בגיל קלאסי. לבאלט מורה איבון,
 וה־ הוריה עם מהארץ לולי יצאה

 דרום־אפריקה, בין נדדה מישפחה
וישראל. בריטניה ארצות־הברית,

 בן ליבוביץ', לעדי נישאה 17 בגיל
 (קשה ידועה מיליונרים למישפחת

 ״הם מיליונרים. המלה את לבטא ללולי
 היא אומרת). היא מיסכנים...״ לא

 מכיוון צעיר, כה בגיל להינשא החליטה
 שבו מישפחתה, מבית לצאת שרצתה

 בין וסיכסוכים רבים משברים אירעו
 מוסיפה, היא ״וכמובן,״ ואמה. אביה

 נישאים היינו וממילא עדי את ״אהבתי
במאוחר." או במוקדם,

 בשירות חייל ,18 בן אז היה עדי
 במרתף התגורר הצעיר הזוג סדיר.
 בבית־הספר למדה לולי שמריהו, בכפר
כ עבדה שעות־הלימודים ואחרי

 לממן כדי סוסים, על רכיבה מדריכת
במתנה. שקיבלה סוס אחזקת
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