
 בעלה, עם רבה כהן כשגברת בחיים. זה ככה
 מהקיר השכנים מלבד אחד, אף כהן, אדון

 ארזי כשאפי אבל זה. על יודע לא הסמוך,
 ארזי, דינה היפה, אשתו עם רב מסאיטקס

מכליה. יוצאת ישראל כל
קטן. משברונצ׳יק להם היה קצת, רבו הם אז

 בגרוש? שישה כאלה, אין מאיתנו למי מה? אז
 נפרדו שהם הארץ בכל לפרסם צריך זה בשביל

 צורבות). בצלקות מלא ארזי לגמרי?(אפי
שאפי הן יקרים, חברים האחרונות, החדשות

ובתו ארזי אפי
בלונדון התפייסות

 קצר לטיול השבוע נסעו דינה ואשתו ארזי
 בנמל־ החזיקו שהם הידיים ולפי בלונדון,
 נראה והעור הגלידה, שהצלקת נראה התעופה

מחדש. טוב יותר
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בן־ישראל אפי
משקשקות הבדרנים נשות

 הסמוי ושותפה בן־ישראל אפי אצל
 מאוד ממושך רומאן אחרי חדשות. יש לחיים

 המאוד־ידוע, הבדרן לבין המוכשרת הזמרת בין
להריון. נכנסה אפי בלתי־נמנע. הכמעט קרה

 רקד להריון שותפה אם לברר הצלחתי לא
 הבשורה. את כששמע ומהתרגשות, משימחה

 על לשמור החליטה שאפי הוא שידוע מה
התינוק. את וללדת ההריון

 אם היא היום נשאלות הכי השאלות אחת
 העומד הילד על יודעת הבדרן של אשתו

לה. כשיוודע יהיה ומה לבעלה, להיוולד
 והשאלות, הדיבורים במרכז להיות לא כדי
 עד תישאר היא ושם בחיפה, להוריה אפי נסעה

הלידה.
 עכשיו, המשקשקות הבדרנים, נשות כל

ש מהטלפון אם בבזק, לבדוק לנסות יכולות
 מזה יותר לחיפה. יומית שיחה מתקיימת להן
לכם. לספר יכולה לא אני

האלמונית
 לאהוב עכשיו פופולארי כל־כך לא זה אולי

 על מצפצפת אני אבל מארש, שרונה את
 היא מארש ששרונה בזאת לכם ומודיעה כולם

 משגעת חתיכה מעניינת, חכמה, נפלאה, בחורה
נחמד. ובן־אדם

 שאנשים מה לאנשים. ידוע כל־כך לא זה כל
 היא וממי התחתנה שרונה מי עם זה יודעים

 ומה ההיא במסיבה לבשה היא ומה התגרשה,
 דיווחו שנים במשך ההוא. באירוע אכלה היא

אני), (גם שרונה של גרפס כל על העיתונים

מארש שרונה
4 עד 8מ־ פקידה

יום־הולדתו, את חוגג הישוב מן כשבן־אדם
 לו מכינה ואשתו ציור לו מכינים הילדים אז

 אותו מרימים גם הם ולפעמים נרות, עם עוגה
באוויר. כסא על

לא גרבנאו ואורי כפיר יפר במישפחת
 ליפה גם במיקרה ימי־ההולדת. את כך חוגגים

 בהבדל החודש, באותו יום־הולדת יש לאורי וגם
 יום־הולדת לעצמם חוגגים הם אז שבוע. של

 השנה, לפחות. ימים שבועיים בן ארוך אחד
 בענייני שבשווייץ לגשטאט נסעו הם למשל,

 הם חג־המולד את בינלאומית. וחברה וסקי שלג
 בחברתו פאלאס, מוריץ סאן במלונם, חגגו
 ואשתו חשוקקי עדנאן המיליארדר של

 יפה כל־כך בילו הזוגות שני נבילה. המהממת
 כפיר־ הזוג את הזמין שחשוקקי עד ביחד,

 סיפון על הסילווסטר את לבלות גרבנאו
 אשתו, שם על הנקראת שלו, יאכטת־החלומות

 שהיא ויפה, סקי, לעשות רצה גרבנאו אורי אבל
 הם ולכן לנוח, רצתה להריונה, השישי בחודש
 לפעם חשוקקי של הזמנתו את לדחות נאלצו
אחרת.

 לא הם אחרת כי ההזמנה, את דחו שהם וטוב
 ליל־הסילווסטר את לבלות מצליחים היו

 המפורסמים הסתובבו שבה אלגנטית, במסיבה
 שם, היתה החדר. באותו בעולם, הכי־מפורסמים

 חבורה עם שבאה טיילור, אליזבט למשל,
 שהיא כמו אחד, מסויים גבר עם ולא שלמה,
 איך שכחה מזמן שכבר טיילור, הגברת רגילה.

 שחורה, שמלת־קטיפה לבשה רזה, להיות זה
 בקצה בינוני. בגודל תכשיטים חנות ועליה

 מושך הכי הקשיש לו הסתובב החדר של אחר
 סינטרה, פרנק מיודענו הוא הלוא בעולם,
 אבל הנוכחים, את בירך רק בעיות־קול שבגלל

 יפה ליד ממש שיר. להם לשיר בעקשנות סירב
 בעלה בצעירותו שהיה מי זקס, גינטר ישבו

 הנוכחית, ואשתו בררו, בריז׳יט של
 לבושה שהיתה פאולה, היפה השוודית

 כמעט שחורה. בקטיפה יפהפיה חליפת־מיכנס
 הוא הלא השלישי, בונד גיימס את שכחתי
 עם למסיבה שהגיע המלוקק, מור רוגד
 חצי־ חתיכות של ליווי ובלי החוקית, אשתו

ערומות.
 ■ גברים עשרות עוד הסתובבו אלה כל בין
ב לא אבל ומפורסמים, ויפים עשירים ונשים
 כחלי־ לבושים היו וכולם הקטנטונת, ארצנו

 מקווה אני שחורות. ובשמלות־קטיפה פות־ערב
 אם אצלנו כי אצלנו, כמו לא זה הנוצרים שאצל
 לך תהיה שחור, לובש אתה ראש־השנה בערב

להיפך. זה אצלם אולי שחורה. השנה כל

 בצורה העצבים כל על לעלות התחיל והדבר
ביותר. רצינית
 שהיא הפירסום, לה הפריע כך כדי עד

 ומחיי־הזוהר, מהדוגמנות לפרוש החליטה
והצלחתה. יופיה בשיא כשהיא

 אוכלת, שאני ביס כל על לחשוב לי ״נמאס
 אמרה ההיא הדוגמנית מה לחשוב לי ונמאס
 החלום עליי. יחשוב קורא״העיתונים ומה עליי,
אנונימי!״ בן־אדם כמו לחיות היה שלי

 מצאה היא חלומה. את הגשימה היא אז
 היא בבוקר יום וכל מזכירה, של מישרה לעצמה

 במשרד ומתייצבת סולידית בצורה מתלבשת
 אחרי־ 4 עד בחריצות לעבוד כדי בבוקר, 8ב־

 לאכול גם לה מותר סוף־סוף ועכשיו הצהריים.
 יידע לא אחד ואף גרפס, לעשות וגם ספאגטי

זה. על

כפיר יפה
ערבי של יאכטה

רומאן
בגרמנית

 רחל את מתרגם מי לדעת מתה אני
 כזה, מישהו שיש לי ברור לגרמנית. המרחלת

 של הראשי במישרד נודע איך אחרת
 שלהם במישרד קורה מה בגרמניה לופטהנזה
בתל־אביב?

 לאה המזכירה על שהסיפור חשבתי אני
 של מנהל־המכירות עם שלה והרומאן רייכר

ביש החברה את יעניין בתל־אביב לופטהנזה
 רעש יעשה זה בגרמניה שגם חשבתי לא ראל.

עז.
 כנראה. מתווכחים, לא עובדות עם אבל

 בארץ שלהם שהחברה בגרמניה שנודע ברגע
 הם כרטיסי־טיסה, עם ולא זה, עם זה מתעסקים

 כמה ועשו בגרמנית, מילים כמה צעקו
 שומר־מוסר איזה ארצה ושלחו סקנדאלים,

הגרמנים. מטעם
 מלופ־ פוטרה רייכר שלאה הן העובדות

 הגרמנית החברה אנשי חשבו ובזה טהמה,
 הרבה טועים הגרמנים אבל חוסלה. שהפרשה

 לאה אומנם הזה. בעניין גם טעו והם פעמים,
שלה הרומאו אבל אחרת. עבודה כבר מחפשת

 הורות יום
 בין־לאומי
ואלגנטי


