
דוגמניות
צמרת

 החולשה מה מבינה לא אני אבל אותי, תהרגו
 חני של בעלה־לשעבר שוורץ, אלן של הזאת
לרוגמניות־צמרת. פרי,

 בניו־יורק נראה הוא הגירושין לאחר עובדה:
יפהפיות. רוגמניות־צמרת של בחברתן רק

 אחת לניו־יורק מהארץ הגיעה לאחרונה
 הרומן אך שלנו, ביותר המפורסמות הדוגמניות

 שבועות. מכמה יותר מעמד החזיק לא ביניהם
שהת־ אן, ?רול. עם הוא שלו האחרון הרומן

 למלון שהוזמנו רבים, אנשים של בביתם הטלפון צילצל שלישי ביום
 שפירא, שמולי? של במסיבת־האירוסין ערב באותו להשתתף כדי דן

 וחצי, 17ה־ בת שיפר, ואסתי שפירא, אברהם ח"כ התעשיין של בנו
האם. מצר קרובת־מישפחה שהיא

 מצד עז רצון אלא חוסר־זמן, היתה לא הבהולות להזמנות הסיבה
האירוע. של מוקדם פירסום למנוע המישפחה

 במקום בכתובת. טעה שהוא בטוח היה דן מלון של לאולם שנקלע מי
 חברי־ ביניהם אנשים, מאות השתתפו שבו מפואר, נשף־חתונה נערך

 במיעוט ומס־הכנסה. המכס ראשי ראשי־מישטרה, ראשי־הבנקים, ממשלה,
 שהגיעה זמר, חנה היתה שהוזמנה היחידה התיקשורת. נציגי הפעם היו

 גדולה חסידית תזמורת המיסחרי. לסימלה שהפך1 אדום, בלייזר בז׳קט
 פרם שימעון הגברים. ואולם הנשים אולם בין המפריד במקום ישבה
 הגיע שרון ארי? מ?ליצזברג. והרבי מסדיגורה הרב בין ישב
לילי. בלי

 האוכל הובא שפירא, לרב כשר די נראה לא דן במלון שהאוכל מאחר
 הפאר. מהיכל

הארוחה: תפריט
 וקיבי בתות־שדה ממולא אננס חצי
 בשקדים סול דג

 וכופתאות מינסטרונה מרק
 הצייד נוסח אפוי עגל

 אורנז' על קאנאר או
 ירקות ופשטידת מוקרמות פיטריות

 ריזולה פוס
 הלן פר
וינאי בר
 קצרה. שחורה בשימלה שפירא, של אשתו טובה, אירחה הנשים את
 ושבי, נוצצת. לבנה בשמלה הופיעה בניו־יורק, המתגוררת הבת, חיה

 מוכנה אני נוצצים. פרחים עם לבנה בשימלה נראתה פנחס, הבן של הכלה
רוחלה? של בחתונה אולי הזאת. השמלה את ראיתי שכבר להישבע

שפירא אברהם
ולכלה לבת זהה, יהלום

 ממשיכה היא בכחול־סגול, קצרה בשימלה נפלא נראתה עצמה רוחלה
 רק שילדה למרות לרזות, וממשיכה אוברזון גירעון אצל ״לתפור״

?, גם בת שנולדה שבוע באותו בת. חודש לפני צי  שזה הבכור, הבן לאי
השמיני. ילדו

 על שענדה הגדולה היהלומים טבעת היה רוחלה של לזוהר שהוסיף מה
 קיבלה גדולה לא־פחות טבעת בהילטון. שנערכה לחתונה, שקיבלה ידה

 וטבעת, עגילים צמיד, שרשרת, של ?רשים סט על נוסף אסתי, הפעם
ביהלומים. מקושט מזהב עשויים

 הפעם תיערך לא החתונה שמסיבת־ מפני נערכה הגדולה המסיבה
 בחודש הכבודה כל תיסע ולשם הכלה מתגוררת שם בווינה, אלא בארץ,

הקרוב. יוני
המדינה. של הגביר במישפחת כנראה. פגע, לא המשבר

חודשיים
שוורץ אלן

הנסיך וארוסת דוגמניות־צמרת
היוגוס נסיך־הכתר כארוסת בניו־יורק פרסמה

פטר. המודח המלך של בנו לבי,
 מדרום־אפריקה. עשירה בחורה היא קרול

זהב. דפי של העסק שם שייך להוריה
בז׳נבה, איתה בילה הוא האחרון הכריסמס את

 להגיע עומדים הם בפאריס. הסילווסטר את
 שבאוקיינוס באיי־סיישל לחופשה בדרכם לארץ,
ההודי.
 הזוג, של תמונה לתפוס מחכה כבר אני
 הישראלי וארוסה פרי חני עם ייפגש כשהוא

צייד־התנינים. סבג, צביקה

משהה ברי
 המוכשר השחקן של לפיו נכנסה לא חודשיים

 וחצי חודש לפני משקה. טיפת אף הרפז שרגא
 א', 7 בביתן אברבנאל, בבית־החולים אושפז הוא

אשתו־ שם אותו לבקרו באות שבוע מדי

ואניבה אולסי
בישראל לגור מתכוננת .אני

 כי זאת, בטיסת־לילה טסה גם אני בישראל. לגור
בהילטון. בתצוגה מופיעה אני הערב עור

ש נהדרת, לדירה עוברת אני אלה ״בימים
 קוראים איך בעיר. ביותר היפה במקום רכשתי

 מאוד עסוקה ואני קאקאר״המדינה. — לזה
המקום." בתיכנון
 של תמונות פורסמו שבארץ יודעת ״את
 באילת מבלים כשהם םן־עמי תמי עם אולסי

זה? אל זה שובם את כביכול וחוגגים
 מתראיינת. ולא מצטלמת לא ״אני אניבה:

 הרבה בעיתונים. שכותבים מה מעניין לא אותי
ולבני.״ לי רב צער שגרמו פורסמו, שקרים
אולסיי" ובין בינך קורה ״מה
יסתדר." שהכל מקווה ואני הסכם, בינינו ״יש
התחתנתם?" שלא זה על האמת ״מה
כזה!" דבר אמר ״מי

 בדבר, הנוגעים כל של השונות הגירסות מכל
 שתי שבין במילחמה אותי מדאיג אחד רבר

 לשחק כוח פרי אולסי יקח מאיפה החתיכות.
 ביום תל־אביב מכבי של המכריע במישחק
 ממלא שהוא יודעת אני אפילו הקרוב? השלישי

הור מגי ש?אוין אחרי במישחק, מרכזי תפקיד
חק.

 מרבה שגם כאחד היטב אותי מכירים שהדיילים
 אותי ולהוביל ממני להיפטר שמחו הם לשתות,
 התחיל שהמטוס לפני עוד וריק, מתאים למקום

להמריא.
להת התחלתי ההמראה אסרי אחדות דקות

 כובע־בורדו סקרנותי את עורר ואז לשינה, כונן
 יפהפיה, כושית של ראשה על שהתנוסס ענק

מולי. ממש שישבה
 הנוסעת: את זיהיתי תדהמה של דקה אחריי
 שתי עברו לא פרי. אולסי של ״אשתו״ אניבה,

 כוסית־ לשיחה עזרה לדבר. התחלנו ושנינו דקות
 יוגש (החשבון אניבה את בה שכיביתי משקה

התוצאות: והרי הזה). להעולם
 לשם שנסעת זה ואיך בלונדון, עשית ״מה
 תל־ מכבי שם ששיחקה שבוע באותו בדיוק

אביב?"
 השנה את וחגגנו אולסי, עם ״הייתי אניבה:

 אבל ואשתו. ויליאמס או־ל עם יחר החדשה
הלכתי." לא עצמו למישחק

 שאת בעיתון, שהופיעו הפירסומים כל ״מה
הארץ?" את עוזבת
 רוצה היה האלה הפירסומים את שמפרסם ״מי
מתכוננת אני אבל אעזוב. שאני כנראה, מאוד,

 בלונדון. שלי השפיון את פיטרתי השבוע
טובה. סיבה לי היתה לי: והאמינו

בלונ יפהפיה, אשה נראתה ערב־סילווסטר
 מטיילת כשהיא ארוך, גולש שער בעלת דית,

 של קניות מסע ועורכת גברים שני של בחברתם
 של ביותר המפוארות בחנויות שטרלינגים אלפי

משו בסיכה אסוף היה שלה הקוקו בונד־סטריט.
 עברית דיברה והיא — ממש ביהלומים בצת
צחה.

 כדי הכל את יעשה שהוא מהשפיון דרשתי
מח כשלון נכשל פשוט והוא שמה, את לגלות

לארץ. מייד לחזור לו והוריתי פיר,
 בנמל־הת־ אל־על של למטוס עלה השפיון

 ללוד. בדרך ,318 מס' טיסה ,1היתר עופה
 לבטל לי שגרם סיפור, לי הביא הזאת ומהטיסה

 בדרגה. אותו ולהעלות הפיטורין את
השפיץ: מספר
 המיוחסים, של במחלקה לי שהתרווחתי לאחר
 שאני הראשית לדיילת הודעתי המטוס, בקידמת

 המטוס, לסוף לעבור ומבקש הכבוד על מוותר
מכיוון פנויים. צמודים מושבים ארבעה יש שבו

הרפז שרגא
חדשה חתונה חדשה, אהבה

 ן שכרה עידית הבנות. בליווית עידית, לשעבר,
 ן שלוש עם עברה היא לשם מחוץ־לעיר, דירה

ן הבנות.
 ן פוגשת היא לבית־החולים, מגיעה כשעידית

מלצ ),27(אלגרסי דליה בשם נערה תמיד שם
 כשנכנס חודשים, כמה לפני שרגא שהכיר רית

 בין האהבה מאז בעיר. הפאבים באחד לשתות
פורחת. השניים

 1 לבקרו שבאו לידידיו, שרגא בישר השבוע
 עומד הוא הגמילה אחרי שמיד בבית־החולים,

! לאשה. דליה את לשאת


