
 שטח על נמצא הקומות שלוש בן הבית
 מלא פרטי. יער של דונם 200 של

 אחרים, ובעלי־חיים עופרים, בסנאים,
 שבתוכו הפראי היער בתוך שחיים

זורמים. מים של מפל משתכשך
 הוא אמנות. באוצרות מלא ״הבית

 המעוצבות שונות מפינות מורכב
 יפאנית סינית, פינה שונים. בסגנונות

 יצירות של אוסף לו יש וישראלית.
סלוואדור של ציורים ביניהן אמנות,

 חפצי בין לאורי. שמוקדשים ראלי,
 של מאוספו פריטים גם ישנם האמנות

 אורי רכש שאותם פארוק, המלך
 לנערה נשוי הוא פומבית. במכירה
 ויש לשעבר, ישראלית עיניים, כחולת

מקסימים. ילדים שני להם
 מיליון 15 שווה הבית אורי, ״לדברי

 רק הוא שהבית לי סיפר הוא דולר.
 העמיד אורי צבר. שהוא מהרכוש חלק
לרשותן שלו המיוחדים ׳הכוחות את
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לו ג י ו או
ידיד היה
שר הנעווים
היא איריס.

שהפנה טוענת
מפני נרקומנית

אותה. שנטש
תווך ענשיו

ם ע ר ל ג
אשתו(משמאל)

ואילו ■ - וילדיו
נעלמה איריס

האופק מן
 אוצרות־טבע, שמחפשות חברות של
 מעל במטוס לחוג נוהג הוא ונפט. זהב

 המקומות על מצביע כשהוא השטח,
והוא אוצרות־טבע בהם יש דעתו שלפי

 מהרווחים מסויים אחוז לקבל נוהג
 גם הוא גילוייו. בעיקבות הנצברים

בדיוני. מדע ספרי בדויים בשמות כותב
 התגרשו, אורי של שהוריו ״אחרי

 שנתיים לפני שניה. אשה אביו נשא
 אז ביקר שהוא טען אורי אביו. נפטר
 מות אחרי אנונימית. בצורה בארץ
 לארצות־ אליו להביא דאג הוא .אביו,

אביו." אלמנת ואת אמו את הברית
שנים. 10 כבר בארץ ביקר לא אורי

לאיריס? שקרה במה אשם הוא האם
 החלה שלה האמיתית שהטרגדיה או

 היא שבו ההרוס, בבית־הוריה עוד
 מחליפה רבריה, לפי אמא, את ראתה
 היתה דבריה ולפי בשרשרת, גברים

 לגבר נחמדה ״תהיי לה אומרת האם
 ארוחה.״ לנו יקנה הוא אולי איריס, הזה,
 הסיבה את יודעים הפסיכולוגים אולי

האיום. למצבה האמיתית

ד אחרי אומללים. היו איריס של נעוריה 1ך1ך1111 ן ך י ן ״ [ לה כשמלאו ישראל של למלכת־המים נבחרה איריס ו ך1| ק ן ן1ך 1 מלכת־ בתחרות שזכתה אחרי מייד ך
1 אביה, אצל גדלה דיא התגרשו, שהוריה □ 111/1 ! 1111 בארץ. ביותר היפות הנערות אחת אז והיתה שנים, 1611.1 1/ | / 1 ל־ דווידסקו איריס הפכה המים 11 ו
1 בסרטים. כשחקנית הופיע אף היא מצליחה. דוגמנית האופנה. צלמי על״ידי ביותר מבוקשת דוגמנית היתה היא בכספים. שמעל מפני מנ׳נו, נשלל שלו עריכת״הדין שרשיון
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