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 אש כמו התפשטו שמועות ךי<
גי ספר־היפהפיות, בשדה־קוצים: 1 1

הארץ! את עוזב גמליאלי, לי
 נוסע השמועות, סיפרו כך האיש,

 בריט מיי הדנית הדוגמנית חברתו, עם
 בריט מיי לארצות־הברית. אולולם,
 דוגמניות בסוכנות עבודה קיבלה
 במיס־ יעבוד גמליאלי ואילו נודעת,

ה מאקייאז: אל בבית־האיפור פרה
אילנה. בשם לשעבר לישראלית שייך

 השמועות אש. בלי היה לא העשן
 חיסל גילי כי העובדה נוכח התפשטו

ואת בכיכר־המדינה מיספרתו את

בריט מיי
 בישראל!־ התאהבה .היא
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 המיס־ של הראשונה שבקומה הבוטיק
 גילי, עם בשותפות ניהלה, שאותו פרה,

בחוד הנמצאת לוין, ציפי נערת־הזוהר
הראשונים. הריונה שי

 גמליאלי, כי לספר ידעו השמועות
 מעל עד המסובך קשים, לסמים המכור
 בעיקבות מס־ההכנסה, עם לראש
 מאם שלו המכוערת הגירושץ פרשת

 את לחסל החליט פשוט רונית, בתו,
ולברוח. העסקים

 את ״שיגעגו
גיו־יורק" ^

 שלו הקאריירה את החל מליאלי ך
 בתיה של במיספרה מצליח כספר ^

 כחופף־ראש, התחיל הוא ועליזה.
 לא לספר להפוך חיש־קל והצליח

 המצליחות הספריות משתי טוב פחות
עבד. שבמיספרתן

 הלקוחות נהגו הצבאי שירותו בעת
 ברמת־החייל, הוריו, בית אל לבוא
 בין בחצר. בצריף אותן מספר היה וגילי

 משו שלא שלו, הנאמנות הלקוחות
 קארין אז היו היום, ועם מאז מצירו

גולדנברג. וחלי דונסקי
 המיספרה את גילי פתח כך אחר

 לו האירה וההצלחה בכיכר־המדינה,
 הפך חיש־קל בלתי-רגילה. בצורה פנים

 תימני ממוצא התואר יפה הצעיר
 ״את אומר: שהוא כפי או לספר־צמרת,

בשבילי." המציאו צמרת ספר המונח
 ירדנה עטרי, גלי נמנו לקוחותיו עם
 אילנית אהרון, שלומית גל, ריקי ארזי,

 בעולם־ מ^זהו שהיא מי כל בקיצור, —
הישראלי. השעשועים

 לצילומי־ שיער לעצב החל גילי
 רונית, בשם צעירה לאשה נשא אופנה,
 בצורה התגרשו ואז בת, להם נולדה

והלשנות. השמצות מלווה מכוערת,
 תקופה עבר לקוחותיו, חביב גילי,

 קלצ׳ינסקי לסמדר התחבר הוא קשה.
 דומה אחזקת־סמים. של באשמה ונעצר

 את איבד המצליח ספר־הצמרת כי
 של במהירות מידרדר והוא הברקסים

 על פשט מס״הכנסה גם מפולת־סלעים.
 שבבעלותו, הבוטיק ועל מיספרתו

לצרה. מצרה נופל גילי כי היה ודומה

 עם הסתנן־ שסברהינהכיות סיברו השמועות
לאמריקה. בריט, מיי הדוגמנית חברתו, עם ויורד

גריט מיי את מספר גמליאלי
פה!״ חודש שם, .חודשיים
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 למסכת־ ,כאמור גרמו, אלה כל
השמועות.

 החליט השמועות, גל את להזים כדי
 חושפני וידוי להעניק גמליאלי גילי

 על האמת כל את ולספר הזה להעולם
 מהארץ. ״בריחתו״
גמליאלי: סיפר
 חיברתי חיי. כל השתנו שנה לפני

 לכאן שהגיעה בריט, מיי הדוגמנית את
 יוסי, בשם ישראלי חבר עם מדנמרק

שהוזמנתי זוכר אני איש״עסקים. שהוא

 סידרת־ לצורך שיערה את לעצב
ונ — שנה לפני בדצמבר צילומים

ראשון. ממבט אהבה היתה זאת פלתי.
 חודשים ארבעה אז היתה בריט מיי
 יותר. להישאר חשבה לא היא בארץ.

 איתי, לגור ועברה יוסי את עזבה היא
למד. בשיכון שלי בדירת־הגג
 היה לחיות. כיף נורא היה פתאום

 שקוראים אהבה בינינו פרחה שיגעון.
אידיליה. ממש ברומאנים. רק עליה

לנסוע החלטנו החגים בתקופת

 שבו היחיד הזמן היה זה כי לחופש,
 בריט מיי המיספרה. את לעזוב יכולתי

 לשם, נסעתי בדנמרק. להוריה נסעה
והמ אותה אספתי הוריה, את היכרתי

לניו־יורק. שכנו
 טלפון הרמתי לניו־יורק, כשהגענו

 שהיכרתי ממו, בשם ישראלי לצלם
 ממנו וביקשנו לוין, ציפי של בחתונה

 גם — תיק־העבודות על חוות־דעת
 ״בואו אמר: הוא בריט. מיי של וגם שלי

מייד!״


