
שבועיים בת —.׳י■
 )35 מעמוד (המשך
 ליימלייט, במועדון גרנדיוזית מסיבה

 של עינו את עינת צדה זו ובמסיבה
 סקו־ פרנססקו המפורסם צלם־האופגה

לה והציע מהופעתה שהתלהב בלה,

 מנוכה *"*״׳
בשדרה

ץ  היא עינת. של כוכבה דרך אז *
 בטמפה ימים חמישה בילתה

 לקטלוג־אופנה והצטלמה שבפלורידה,
 נסיכות, אל כמו אלינו (״התייחסו

 ועבדתי לשעה דולר 300 הרווחתי
 אליי נשלח הצ׳ק ביום. שעות שבע

הצילומים!״). תום אחרי שבועיים
 בעלת עינת, ללכת: התחיל זה וככה

הל עצמות והמיוחדות, היפות הפנים
 והשפתיים הקטן האף הבולטות, חיים

 מבוקשת להיות החלה החושניות,
 קטלוג לצילומי אליה פנו קודם מאוד.

 700( למיסגרות־מישקפיים איטלקי
 תור הגיע ואחר־כן־ עבודה), ליום דולר
האיטלקי. הווג

 וביקש רוסי, ממוצא היה הצלם
 גילי בידי דווקא שיערה את לעצב

 זאת להזדמנות הישראלי. גמליאלי
 צרה שחורה, שימלת־גרב עינת לבשה

מגפיים נעלה מיני, באורך והדוקה

לשעה דורו 300
 בנר היא, אבר

שמרנית - זאת
 מכונית על וישבה וגבוהים שחורים

 ששימשה אנטיקה, כי אם מפוארת,
כתפאורה.
 בשדרה הערב בשעות נערך הצילום
הצילו ובעת ניו־יורק, בלב החמישית

 עינת אדירה. התקהלות היתה מים
 נהנתה הכל בסך אבל במקצת, נבוכה

דוגמגיותהעניין. מן
!בתחתונים

 לדגמן מוכנה עינת אין ך̂ 
 ״אולר היא וחזיות. תחתונים

 פשוטה ובעברית — פאשונר"
 מזלה את פעם ניסתה כאשר שמרנית.

 רחב־ לחדר נקלעה היא זה, בשטח
 ליד צוות־השופטים ישב שבו ידיים,

 דוגמניות ועשרות פולארואיד, מצלמת
 בתור עמדו שקופות וחזיות בתחתונים

 וברחה הלם קיבלה עינת פוזות. ועשו
המקום. מן

 אבל כן: — בבגד־ים סכסי צילום
לא. — שקופה וחזיה תחתונים

 זהי כל על מוטי, הבעל, אומר ומה
רו שהיא אין להצטלם יכולה ״היא
 בארץ שהיה הצעיר, הבעל מצהיר צה,"

 הפך ובניו־יורק בחברת־חקירות שותף
מוצרי־אופנה. של לסוכן־מכירות

 הגיל. היא עינת של אחרת בעיה
 הריעות, לכל היא, 24ה־ בת עינת

 בגילה דוגמנית בניו״יורק אבל צעירה,
 כאשר לכן, לפנסיה. יוצאת כבר

 !״22״ משיבה: היא לגילה, שואלים
 ילדה גם היא חודשים שלושה לפני

 שחורת־ יפהפיה ליאור, בכורתה, את
שקדיות. עיניים ובעל שיער
 היא בהריון עינת היתה עוד כל

 בגדי־הריון אופנת ירחון עבור הצטלמה
 ואפילו מעילים שמלות, (חליפות,
 גם הירחון שלבעלי ומכיוון בגדי״ים),

ל כשמלאו הרי לביגדי־ילדים, ירחון
 גרץ גם הצטלמה כבר שבועיים, ליאור

 (״תינוקת בגדים ובלי עם הקטנה,
 דבר זה חיתולים ערימת ליד עירומה
3 נחמד!״).

 • כמח האורך צילום, כל תמורת
 עד דולר. 300 ליאור מקבלת שעות,
 ואם פעמים, ארבע הצטלמה עכשיו

 שכבר עינת, שאמא בחשבון לוקחים
 להצטלם ממשיכה החטוב, לגופה חזרה

 עושות שהשתיים לומר אפשר כן, גם
 הבלתי־ האפשרויות בארץ טוב כסף

מוגבלות.

*1ון1ו90ו לא י1.א
 המישטרה ער־ידי הנחשד מיכאלסקו, לי1! אומר

 כרופא. מתחזה כשהוא 1סבסולהי טיפול נתן 1כ
ובהיפנוזה בכוח מגונים מעשים ועשה כספים סחט

ה ש א  יהיה שהגבר חשוב לא ^
/  גבר יהיה שהוא לה חשוב יפה. / /

 וילי לי אמר בור להתגאות שתוכל
 בתל־ בבית־המישפט )65(מיכאלסקו

 של להחלטתו חיכה כאשר אביב,
 המשך בדבר בן־שלמה, יהושע השופט
מעצרו.

 מריה הד״ר את רואים כאשר
 אל הנצמדת היפהפיה, )32(טוקאיטו

 ומביטה זרועו את מלטפת מיכאלסקו,
 להאמין אפשר מעריצות, בעיניים בו

בנשים. מבין שמיכאלסקו
 שם בבראזיל, מתגורר מיכאלסקו

 מישרד״שידוכין מישרד״נסיעות, לו יש
 ה־ בת אמו ומכון־לייעוץ-למישפחה.

 בתל־אביב. מתגוררים וגיסו אחותו ,95
 כל לכאן ובא ישראל את אוהב ״אני
 מספר. הוא אמי,״ את לראות שנה

 רציתי כי השנה, לכאן בני את ״הבאתי
 ואני התחתן, הוא ליהדות. אותו לקרב
 זו הכותל, ליד תיערך שהחתונה רציתי
ארצה.״ השנה שבאתי הסיבה

 על שוטרים התנפלו שבוע לפני
 תל־ הילטון במלון בחדרו מיכאלסקו

 הם לסמים. צו־חיפוש כשבידיהם אביב,
 מצאו לא בחדר, חפוז חיפוש ערכו

 והאשה הגבר את עצרו ואז מאומה
שאיתו. היפאנית

ב חשבתי קורה. מה הבנתי ״לא
 שהתנפלו טרוריסטים שאלה התחלה

 מאנשי־ אחד גם איתם היה אבל עליי,
ש ממנו וביקשתי המלון, של הביטחון

 השוטרים כאשר הזמן. כל איתגו יישאר
 באבר בית־המעצר על לדבר התחילו

 מטוס על מדברים שהם חשבתי כביר,
 סו־ שאני בי שחשדו אחרי וכי הכפיר,

 מרגל!״ שאני בי חושדים הם חר־סמים
מיכאלסקו. סיפר

הש בילו שעות ארבעים־ושמונה
 שעורך עד בת״א, בבית־המעצר ניים
לשח־ הצליח רובינשטיין מנחם הדין

מתראיינים ומאריה וילי
לגבר דאודורנט לאשה; בושם

 השופט השלום. בבית־מישפט ררם
 המישטרה טענות את קיבל אילת חיים
 שהתחזו השניים את לעצור שיש

 לזוג מיני טיפול נתנו כסכסולוגים,
 אלף 18 של סכום ממנו והוציאו צעיר,
 גם המישטרה הטיפול. תמורת דולר

 שהציג בכך מיכאלסקו את החשידה
 עשה וכי כרופא, בתרמית עצמו את

בכוח. מגונים מעשים באשה
 החלטת על עירערה המישטרה

 בן־שלמה השופט גם אולם השיחרור,
 הזוג את להשאיר שיש השתכנע לא

במעצר.
 בבית־ מיכאלסקו את פגשתי כאשר
 ״אני מאוד. נרגש היה הוא המישפט

 מה על מריה לפני מתבייש כל־כך
כו שלא לה להסביר אוכל איך שקרה!

 אומר מה כך? מתנהגים בישראל לם
 לפתע אמר. בבראזיל?״ שלי לבנים

 ארוכה צלקת לי והראה ליבו, את לפת
 עברתי שנים שש ״לפני חזהו. על

 להתרגש. אסור ומאז ניתוח״לב־פתוח,
 משפיע העניין כל איך יודעת לא את

להרגעה. מיוחדים כדורים ונטל עלי!״
 ממעצרו, ששוחרר אחרי בערב,

 חברתו עם יחד מיכאלסקו את פגשתי
 תל־אביבי. בקפה וגיסו אחותו מריה,
 בבגדים לבוש מיכאלסקו היה כרגיל

אלגנטי. ונראה הדורים, ספורטיביים
 משה ולא זרועו על נשענה מריה

 עוגת־ אכלה כאשר גם לרגע. ממנו
 לפיו להגיש פעם מדי שכחה לא קצפת,
 מריה אותו. ולפנק בעוגה, מלאה כפית

 רק יודעת היא מדברת, איננה כמעט
 היא שבפיה והאנגלית פורטוגזית,

ביותר. בסיסית
 למישפחה בבראזיל נולדה היא
 אחותה רפואה. גם ולמדה יפאנית
 התמחתה מריה היא. גם רופאה

 בחרה שאחותה בעוד ברפואת־ילדים,
ברפואת״שיויים.

מ שאותו במכודלייעוץ־למישפחה,
יוע עובדים בבראזיל, מיכאלסקו נהל
 פסיכולוגים, שם יש שונים. צים

 פלאס־ בניתוחים המתמחים רופאים
 רב, רופאי-ילדים, גינקולוגים, טיים,

 מתעוררת כאשר וכלכלן. עורך־דין
 בני־ בין הללו השטחים באחד בעייה

המתאים. היועץ את מזמינים זוג,
 מריה הגיעה שנים שלוש לפני
 את הכירה וכך במכון, כיועצת לעבוד

 גרוש וילי מגילה. כפול שגילו וילי,
 ואשתו״לשעבר שנים, הרבה כבר

 את הכיר כאשר במכון. איתו עובדת
 בקשרי-אהבה, השניים נקשרו מריה,

 רחב־ בביתו ביחד מתגוררים והם
בבראזיל. הידיים
 מיכאל־ וילי של סיפרת וזה
סקו:

 וגדלתי ברומניה, ביאסי נולדתי
 מישפטים ללמוד התחלתי בבוקארשט.

 מילח־ פרצה אז אבל טכסטיל, והנדסת
עלי ללמוד. הפסקתי ואני מת־העולם,

 העולם מילחמת אחרי מיד לישראל תי
 קצרה תקופה גרתי באוניית־מעפילים.

 הריצפה. על שם ישנתי בבית־עולים,
 לבראזיל. ונסעתי התחתנתי אחר־כך

שם. גר אני מאז
 ומדי בארץ, ואחות זקנה אמא לי יש
כאן. מבקר אני שנה

 על וטיילתי ארצה באתי שנה לפני
 עצרנו אתי. היתה מריה גם שפת״הים.

שש־בש. ששיחקו אנשים חבורת ליד

בבראזיל לייעוץ־נשואין המכון של הצוות
דתית לאשה ביקיני
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