
 היא עכשיו שמיכות־םרווה.
 בפיסגה. אחד צעד עוד התקדמה כבר
 המלכה לימין בארוחת־ערב, ישבה, היא

 משמאל ישוב כשבעלה אליזבת,
למלכה.
 הנערה מיזרחי, יהודית הגיעה כיצד

 לשבת בתל־אביב, 17 ארנון מרחוב
 אולי בבאקינגהאם? המלכה לימין
 דבר שכל אוהבים שהאנגלים מכיוון
 הפקוחה, עינם תחת יישאר להם השייך

 כמו לאומי, בנכס מדובר כאשר ובוודאי
 סאותיבי, הפומביות המכירות ממלכת
 מזה בעלה לאפם, מתחת לקח, שאותה
 בן טאובמן אלפרד יהודית, של שנתיים

.58ה־
 רכש יהודית של שהמיליונר מאז

 בלונדון מבקרים הם סאותיבי את
 הזוג שבני לא בחודש. פעם לפחות

 אחרות. אירופיות מבירות מתנזרים
 היה אפשר למשל, שעבר, בשבוע
כמה שבעוד יהודית, את לפגוש

 היא בפאריס. ,40 לה ימלאו חודשים
 טיפאני 17ה־ בת בתה עם לשם באה

 היוקרתי העדיים מימכר בית (על־שם
 שבו הפרטי, ובמטוסם בניו־יורק).

 דיילות ארבע המישפחה את משרתות
 הנוסעים את ועוטפות שלמה, במישרה

צ׳ינצ׳ילה. פרוות עשויות בשמיכות
 הגיעה יהודית מרכז־תרבות.

 כל כמו לתצוגות־האופנה, לפאריס
 רכשה היא עצמה את המכבדת אשה

 כדי זה ולנטינו. של דגמים בעיקר
 מטפחת היא שאותו גופה, את לכסות
 באולם־ בתירגול אין־קץ, כשחיה

 ובעזרת בביתה הפרטי ההתעמלות
יום. כל אותה המבקרת המסז׳יסטית

אחרים: לדברים גם דואגת היא אבל
 נכבד סכום בעלה תרם עכשיו רק

 רמלה, תרבות מרכז להקמת ביותר
 שהרים אחרי שבועות כמה רק וזה

 לגן למיליונר, כראוי ממש, של סכום
 של טחנת־הרוח מול הפעמון,

ירושלים. בלב מונטיפיורי,

והכוכבים יהודית
הניו- היוקרה במיסעדת ומי המי כל עם שולחן ליד

 הכוכבת הלבנה, כשמלה כשלידה, מורטימר, יורקית
 שעבר, בחודש שהופיעה קולינס, ג׳ואן האנגלית

.50 בגיל צעירה זה מה והראתה בפלייבוי מלא, בעירום

 של השנה זאת לדבר. מה
 מקום תפסה היא החודש יהודית.

 ווג, של הצרפתית במהדורה כבוד של
 היא ומי. המי כל של ירחון־האופנה

 עמוד של מרכזו את קישטו ובעלה
המיקבץ. ווג, של היוקרה

ט1ןץ ך  על המדווח ווג, האופנה ירחון מעמוד קטע ן?! *111־111 ך
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ובנו. בתו כשלפניו טאובמן, אלפרד יהודית, של בעלה משמאל: למעלה

 חודש מדי מופיעה זה בעמוד
 המסיבה שעבר, החודש של המסיבה

 זאת היתה והפעם כמובן. היריעה, בה״א
 מורטי־ במיסעדה בניו־יורק, מסיבה

 שרק כפי ״אין״, ווג כלשון שהיא מר,
בניו״יורק. ״אין" להיות אפשר

 את יהודית קישטה שעבר בחודש
 האמריקאיים, העשירים ירחון שער

 חופשי: קאנטרי(בתרגום אנד טאון
 ליהודית שהקדיש ובכפר), בעיר

 לא וגם עמודים עשרה של כתבת־שער
 המדובר כי עצמו, השער על לציין שכח

 יפהפיה טאובמן, אלפרד בגברת
בת־זמננו.
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דולר. אלף 650ב־ בית מודעות״הלוח, כלשון המחפשים, אלה מסוג רים,

 של המעונות משלושת אחדמלכותי בית
 בפאם הבית הטאובמנים,

הצטלמה שלידה בריכת־ענק גם הכולל פלורידה, ביץ',

 מאור״פנים כבעלת אותה תיאר שהירחון יהודית,
 יש מהם אחד שבכל האחרים, הבתים שני יהלומי.

ובניו״יורק. בדטרויט הם משרתים, שמונה של צוות
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