
 רם של ציבעו מה כחול, דם לאצילים אם
 הבדיקה אס בודקים. איפה תלוי המצליחנים?

 כצבע ירוק, יהיה דמם צבע בניו־יורק, תעדר
 אצולת־ממון, בעיקרה היא שם האצולה הדולר.
ביותר. הטפוח הארנק בעלי הם ודוכסים ורוזנים

 דיאנה ספק, ללא היא, שם מלכת־החברה
 מי רק מוזמנים עורכת שהיא למסיבות וורילנד.

 אך בראשם. ירוק דם ובעלי מלפניה, חן שנשאו
 ארנקים עם פלבאים, שגם מקרים יש רק. לא

 עליהם כזה במיקרה אך על־ידה. מוזמנים פחוסים,
 או פיסול ציור, כגון אחר, בתחום ולהצליח לבלוט
 בשירה, או בספרות גם ולפעמים אופנה,

 רק באמת אך ולפעמים, ובבלט. בתיאטרון
 ניתן שאינו משהו בגלל נדירות, לעיתים

 אלמוני, ההופך עליו, להצביע שקשה להגדרה,
 של לסימפטיה נושא בשוליים, שהיה מישהו
מובטחים. ועתידו גורלו ומאז, ואז, דיאנה.

 אחד הוא יהודית, של אחיה מזור, בועז
 שיהודית בעוד אך דיאנה. נתקלה שבהם מאותם
 שילוב בגלל האמריקאית, בחברה היום מככבת

בעלים הכוללות אישיות, ותכונות יופי של

מזור בועז
מתאימה ידידות

 של בעיניה חן ונשא בועז הצליח מאוד, עשירים
דיאנה.

הבלתי־ידוע. אל בא לארצות־הברית כשהגיע
 האופנה. בתחום לעסוק רצונו את לממש ניסה שם

 את פגש דיאנה באמצעות כדוגמן. בהתחלה
 של 1 מס' מעצב־האופנה לה־רנטה, אוסקר

 אמריקאי, דיור כריסטאין מעין ארצות־הברית,
 מנהל כיום מיסחרי. לקשר הוליכה זו והיכרות

 בניו־יורק דה־לה־רנטה של הבוטיק את בועז
 יצירותיו את מוכר האופנאי השביעית. בשדרה

 בערים שמו, את הנושאים בוטיקים, באמצעות
החשובות.

 שם. הסוסייאיטי מחוגי נעדר בועז אין מאז
 למעמדו, הוסיפו רק דובר שהוא הרבות השפות
כבד. אמריקאי במיבטא העברית השפה ובכללן

 את כמובן, מסקרת, האמריקאית הטלוויזיה
 שהיא וורילנד, דיאנה של מסיבות־הפרמיירה

 גם וכך המטרופוליטנית, האופרה של פטרונית
באמצעי־התקשורת. שמו שורבב

 ביותר המפורסם הצייר וורהול, אנדי
 רק לא ניו־יורק את והמתעד בארצות־הברית

 ספרים, כגון אחרים באמצעים גם אלא בציוריו,
 בו שלם ופרק העיר, על נוסף ספר עתה הוציא

 אחרות דמויות של לצידם לבועז, מוקדש
 גייר, ביאנקה כגון בשטח, שם הבולטות

 המתגלגלות, האבנים זמר של אשתו־לשעבר
 הקולנוע של התורן הגאון אל', ורדי וגם

האמריקאי.
 אין והמחניקה, החמה הצפופה בעיר כאן,
 הניו־יורקית, הדם־הירוק באצולת כל־כך מכירים

 לביקור־מולדת הגיע לא שבועז ייפלא לא ולכן
 קצוץ? כאן עליו ישים מי שנים. מ־סו יותר זה

זה. ככה
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חתונה

התוגה
חתונה

 אחת דמון, רינה את כולכם זוכרים
 לקישוט נוסף דיזנגוף? את שקישטו התאומות

 לסרטים, התלבושות את להכין גם למרה דיזגגוף
 של בסרטיו בעיקר במיקצועה עסוקה והיא

גולן. מנחם
 אנדי, של זרועו על רינה נשענה בעבר

 נשוי שהיה משגע, אמריקאי צעיר בעלה,
 הוא כשגם עשירה, אמריקאית ליורשת קודם־לכן

קטן. לא מלייאן עצמו
 רומן בעיקבות לאשה, נשא גירושיהם אחרי
 צדוק של גרושתו פרי, רחל את מעופף,

 לבת אם היתה רחל שמוליק. של אחיו קראום,
 בחודשי־הריונה גם והיתה כשהתגרשה,

 אנדי של תהליך־גירושיו כשהסתים האחרונים
בתם. נולדה נשואיהם אחרי קצר זמן רמון. מרינה

 ואנדי בירקון, מים הרבה זרמו בינתיים
 נפרד והמסוקים המטוסים חובב־האופנועים,

בגירושין. הסתיימה הפרשה מרחל.
 רינה של בביתה הטלפון צילצל שבוע לפני

 נמצא הוא הקו. על היה אנדי רמון.
 מותק, להיות יכולה היא ואולי בארצות־הברית,

 מתעודת־הגט העתק ולבקש לרבנות לגשת
 והבטיחה מותק, להיות יכולה רינה שלהם?

התעודה. את ותשלח בעניין שתטפל
 בשנית. הטלפון צילצל שעתיים אחרי
 את הציג דובר־עברית צעיר הקו. על ניו־יורק

 האם אנדי. של החדשה הכלה של כאחיה עצמו
 תעודת־הגט העתק את להשיג רינה תוכל

 עניין לסגור וכדאי לוהטת, האהבה במהירות?
תישלח. התעודה רינה, הבטיחה או־קיי, במהירות.
 הקו. על תל־אביב צילצול, שוב שעה אחרי

 דיזנגוף, סוף כמו משהו בצפון, חנות־דגים בעלת
 תוכל האם לאנדי. להינשא עומדת בתה הקו. על

לרבנות... לגשת רינה
 תיגש ומשם התעודה, את תשלח ודאי רינה
 או כזאת! להבה הכבאים. את להזמין בזל, לרחוב
השביעי? בחודש משהו עם מיקרה־הצתה, ששוב

מיהן
העולות

כפורחות?
 קצת שטעמו זללניות, על חודשי דיווח להלן

וטופחת. הולכת כרסן ומאז מהשמרים, מדי יותר
 שריווחתי על עליי שכעסה לופטין, לאה

 ללא־הרף חיפשה רודיק, אריק עם נשואיה על
 אותו תאכל עתה עינו. את לנקר כדי המדליף את
 זהותה. או זהותו את תגלה אם מלח, בלי חי

זאת ששכח, מי השניה. היא שאול ניצה

מי

דמון ■ינה
נקמה

הנוי דיו הנוי, דיר מאזי־טוף!
 החצרנים בלונדי. ושערו כחולות עיניו ס״מ, 53 ואורכו גרמים 3850 שוקל במונאקו שנולד הנסיך

 חי חגיגיות, בכניסות שמו ויוכרז ייקרא סיריל סיריל־חי. ואמא אבא כמו לו קוראים והחדרניות
לתורה... יעלה הנרי בן חי בבר־המצווה, לתורה לעלות לו כשיקראו

 סבא זכה לחי הודות ישראל. — שלהם לארץ־הבחירה הוריו עם ומחותל ארוז חזר הוא מזה וחוץ זהו,
 זוכה בנסיכות השלישי הדור הולדת עם ורק רבה, בקלות שם מוענקת שאינה מונאקו, באזרחות זימן
 וילה, הסבא שכר ולפיכך לשלם, לא־נורמלי כיף — כזו אזרחות ובשביל באזרחות. הראשון הדור

 של פעוט סכום תמורת הנרי, ובנו אנדה כלתו עבור פיתוח, בהרצליה־ בניינה הסתיים לא שעדיין
 עם המשתרעת הגינה, גם וכך במחיר, כלולה בריכת־שחיה כי הבריה, הרבה, לא זה לחודש. דולר 4500

שלם. דונם על הווילה
 המברכים ובראש הרר, הולדת על לברך ומיברקים פתשגנים שיגרו המדינה שראשי מובן

פרם. שימעון בדימוס?) גם מעט המיועד(עוד וראש־המדינה בגין, מנחם בדימוס, ראש־הממשלה

שאול ניצה
קרה? מה

זימנד סיריל־חי
לחודש דולר 4500 תמורת

 ובעלי כזה, כגיל ילדים בהלבשת העוסקת כלבד אחת חנות יש במונאקו הרבה! הביאו, כבר מתנות?
יהיו,החלפות״. שלא כדי לבחור, מתנה באי,ה המתנות רוכשי את הדריכו החנות
 באיזור תראו — במזימתו יצליח הנרי ועם השרון, במלון באוגוסט 22ב־ כאן יערכו פדיון־הבן את

 1סרט־ את לראות הנרי אתכם יזמין מזלכם, ישחק אם לוס־אנג׳לס. בסיגנון די־נור זיקוקין הרצליה
 לא־גורמלי! סרט כולה. מהלידה שצילם הווידאו

לאנדה. מיוחדת שרשרת־זהב כמובן, מתנות?

תבורי גיניפד
נסעה? למה

 והנשואה קסלר, את שהכניעה שלנו הקטנה
דורון. לגיטריסט

 שברחה, תבורי, גיניפר היא והשלישית
 לא שזה אחרי תבורי, •טימי של בנו עם כידוע,

 והתוצאה: השלימו, הם בלילות. לחזור בריוק דאג
 לבן־אדם? הניסיון עושה מה אך בהריון. שוב היא
 הבן עם אלה בימים נסעה היא בטוח: שבטוח מה

 יוטה במדינת הנמצאים הוריה, אל לביקור
 זה שהפעם מקווים כמובן, כולנו, בארצות־הברית.

ביקור. רק
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