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 דוגמניות קבוע: מינון לפי בקפדנות,
עיתו שחקנים, יצרני־אופנה, צמרת,
 ופוליטיקאים. בכירים צבא אנשי נאים,

 ערכו לנישואיהם, שנתיים במלאת
 בקפה מידידיהם 20ל־ ארוחת־ערב *

פילץ.
 נחשבים וגי חווה של נישואיהם י

בתם, נולדה שנה חצי לפני מאושרים.

 מרהיבים, וצעיפי־עור חולצות ולייצר
 אופנת את לבעלה להשאיר מעוניינת

החד בחברה ורק אך ולהתעסק פולופ
שה.

 דקות וכל. מכל הכחישה חווה
 המטוס על שעלתה לפני אחדות
 אמרה עסקים, לצורך לגרמניה, בדרכה

כאילו השמועות ״כל הזה: להעולם

 תחדש שהחברה לזה לגרום הוא נכסים
 אני זה ואת במהירות, פעילותה את

 בעלי־ עם מלא בשיתוף־פעולה עושה
 נכנסת החברה כאשר ומנהליה. החברה
 כונס־ של תפקידו חובות, של למצב

 שרכושם כדי הנושים, על להגן הנכסים
 על להגן תפקידו שני ומצד יברח, לא

אחד כל שלא הזו מהבחינה החברה,

משרתים ושני בריכה עם וילה
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 הוא פולגת, מבעלי פולק, לישראל
 אמו גדול. ועשיר מכובד לאדם נחשב

 להתחנך אותו שלחה גי של האיטלקיה
ואריסטוק עשירים לילדי בפנימיות

 רק רגיל היה תמיד הוא בשוויץ. רטים
ביותר. לטוב

 כי ליבו, בטוב הידוע גי, על מספרים
 הפועלים אחד אליו בא היה כאשר

 הוא העלאה, ומבקש בחדרה במיפעל
 כששאלו ניד־עפעף. בלי מסכים היה

 כל־כך ממהר הוא למה פעם אותו
 בתדהמה: אמר משכורות, להעלות

איך דולר. אלף רק מרויח ״הבן־אדם

בחו דולר מאלף בארץ לחיות אפשר
דש?״
 למרות כי היום, עד משוכנע גי

 לו נעשה אביו, של הכספית הסתבכותו
 להגיע יכול שאינו האב, איום. עוול

 לא למס־ההכנסה, חובו בגלל ארצה
 לא.בחגיגת וגם בנו בחתונת השתתף

 כעת אלכסנדרה. היהירה, נכרתו לידת
מש ולגייס להצליח וחווה גי מקווים

 שאליהם מהקשיים אותם שיחלץ קיע
אצ להם מחזיקים ידידיהם כל נקלעו.
בעות.
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 וערכו מאושרים היו הם אלכסנדרה.
כשב לבריכה, מסביב מפוארת מסיבה
 התצוגה בסוף תצוגת־אופנה. מרכזה

 שהורכב המסלול, על וגי חווה עלו
 בידיהם נושאים כשהם הבריכה, מעל
 ב־ לבושה הפעוטה, אלכסנדרה את

 באדם. המאושר היה גי מלמלה. ביגדי
שוב המיקרופון אל זאת ואמר חזר הוא

 ברוע מקורן הרגל את פושטים אנחנו
 אמת. של גרגיר ולוא בהן ואין לב,

 שותף עם במשא־ומתן נמצאים אנחנו
 למוצרי-עור, ידועה חברה בעל חדש,

 חדש הון שיזרים מקווים ואנחנו
 לייצור הזמנות בידינו יש לחברה.
 דולר, 700,000 של בשווי סחורה
אחר ולמלא לייצר מתכוונים ואנחנו

 ולהוציא הבוטיקים אל להיכנס יוכל
סחורה. מתוכם

 המודאגים חוב בעלי שיש ״כמובן
 החברה את לבדוק תפקידי חובם. בגלל

 לו, המגיע את יקבל נושה שכל ולדאוג
 החברה את לקפח לא שני ומצד

מחדש. ולהפעילה
את סגרנו האחרונים ״בשבועיים

 שרה הבוטיקים את שסגו ננסים □נס מונח
מהצוות ולצאת משקיע לגייס מנסים גולופ

ושוב.
 מי־מנוחות על התנהל הכל כי דומה

 הבוטיקים פולופ. מישפחת בבית
 קניינים שיגשגו, הארץ ברחבי שפתחו
 ביגדי- את הזמינו ואף התעניינו מחו״ל
שהש גי, של בעיצובו היפהפיים העור
 שימושיים בגדים מהעור לייצר כיל

 עולם־האופנה את להדהים והצליח
 שלא בצבעים עור לייצר התחיל כאשר
 ידיהם וורוד. צהוב טורקיז, אז: עד נראו
 בחדרה בבית־החרושת הפועלים של

 פולופ עם עבדו חלקם עבודה. מלאו
במיגדל־העמק. עוד האב

 חווה כי בעקשנות טענו השמועות
 לשונות הרגל. את פשטו פולופ וגי

 שפתחה חווה, כי לספר ידעו הרכיל
לעצב והחלה משלה חברה לאחרונה

ההזמנות.
 בידינו ואין לקשיים שנקלענו ״נכון

 כרגע עוסקים אנחנו אבל חוזר, הון
 כרגיל פועל המיפעל ההון. בגיוס

 חייבים אנחנו רגל. פושטים לא ואנחנו
 אדם מינה והבנק כללי, לבנק כסף

 שנוכל כדי משקיע, למצוא לנו שיעזור
 המשקיע עניין כל החוב. את לו להחזיר

במשא־ומתן. כעת נמצא
 לא אנחנו ומדגישה: חוזרת ״אני
 נמצאים אנחנו הרגל. את פושטים

 ספק לי שאין מסויים, בקושי כרגע
מאוד־מאוד." בקרוב ממנו שנצא

 כונס־ שמונה בן־ניר, רון עורך־הדין
 בעיים, פולופ חברת של זמני נכסים
 החברה חייבת שלו כללי, בנק מטעם

ככונס־ ״תפקידי אומר: דולר, 200,000

 ספירת״ בהם לערוך כדי הבוטיקים,
 ספירת״ את שסיימנו ברגע מלאי.

 מחדש הבוטיקים את הפעלנו המלאי,
כרגיל. עובדים והם

 מלא לשיתוף־פעולה זוכה ״אני
 מקוה ואני פולופ, וגי חווה של מצידם
 על שלהם הבעיה תבוא מאוד שמהר

 הם שלו כללי, בנק ושגם פיתרונה,
 דולארים, אלפי מאות כמה חייבים

ב חובו את הנושים יתר כמו יקבל
חזרה.״

טוענים, וגי חווה שר מנושיהם חלק
 לאמצעיהם ומעבר מעל חיו השניים כי

ולאפשרויותיהם.
 של בבית נולד גי כי לזכור יש

 הרגל את פשט שאביו לפני מיליונרים.
נמכרה והחברה עור, בגד חברת עם

ודוגמניותיו פולופ
ביותר הטוב להיות
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