
 זיטנר. ואורה כרמון טובה התאומות לשתי שנים־קלות, כמה דווקא להן היו
 פגישות ושאר אסטים מיני כל עשה שהוא בזה שהתפרסם כרמון, לדן נשואה היתה כרמון טובה

 בתשובה. חזר ולבסוף כלום, מצאו לא ואחר־כך עצמם את שחיפשו לאנשים זלתי־ברורות
 נפררו. והם עזר, לא האסט ואפילו התקלקלו, שלהם הנישואין ואחר־כך אחת, בת נולדה ודן לטובה
 לבקר הולכת היתה היא הילדה לגידול העבודה בין בצריבת־זכוכית. ועבדה בתה את גידלה טובה

 הנישואין כשהתקלקלו ילדים. ולהם לקצין־מישטרה נשואה שהיתה זיטנר, אורה הזמרת אחותה, את
מאוד. טובה אחותה התעצבה זיטנר, אורה של

כרמון טובה
מתחתנת

 אותם לבקר באה אבל הילדים, את לו השאירה היא בעלה. את ועזבה הימים באחד קמה זיטנר אורה
 שהוחלט עד אבל שלום־בית, על דיבורים והיו גט, על דיבורים היו חמה. ארוחה להם ולבשל יום בכל
מחרידה. בתאונת־דרכים הבעל נהרג לעשות מה

להתאושש. לזו זו ועזרו בשניה אחת תמכו התאומות חודשים. כמה עברו
 לברר שנזכרתי מסתבר האוהבות. האחיות לשתי קורה מה לברר והחלטתי חודשים, כמה עוד עברו

 טובה פריבם. אריאל בשם יפה־תואר מהנדס עם כרמון טובה תתחתן הבא בשבוע בזמן. בדיוק
נפרדו. לא ומאז באכזיב, זה את זה הכירו ואריאל

 אורה מאשתו. התאלמן האיש ברגמן. דויד חברה־לחיים עם יחד בצרפת, נמצאת אורה ואורה?
ביחד. הם ומאז אותו, לנחם הלכה

 השניה מאושרת מאושרת, מהן אחת וכשכל מזמן. כבר היו שלא כמו מאושרות האחיות שתי
כפליים.

זיטנר אורה
בפאריס

ידידות
 ירדה איך לכם סיפרתי חודשים שלושה לפני
 את לקחת כדי ביתה, לחניון בבוקר לוי גילה

 ארזי, אפי את פגשה היא ושם שלה, המכונית
 את לקחת כדי ביתו לחניון ירד הוא שגם

 וקבעו לדבר התחילו שניהם איך שלו. המכונית
 ימים כמה אחרי ואיך בערב, השיחה את להמשיך

 בבית, לא וגם בחניון לא נפרדו, לא כבר הם
 ביחד. מבלים שהם בערבים, שלא וכמובן

 הגזמתי, שאני אנשים מיני כל לי אמרו אחר־כך
אבל ידידות. סתם ושזו שניהם, בין רומאן ושאין

ל הקטנה היורשת בלונדון נולדה השבוע
 ביותר והידועות העשירות מהמישפחות שתיים
 ושמה קילו 3.26 מישקלה פלטק־פורר. בארץ,

 דודתה, שם על כך נקראה היא לאונרדה.
טראגית. בצורה שנהרגה
 ורוגית פורר רוני הקטנה, של הוריה
במ בארץ, ביותר היקר הבית את קיבלו פלטק,

 השגריר של הבית — דולר וחצי מיליון של חיר
 באחת נישאו הם חוף־הים. על בהרצליה, הקובאי

 אנשי־ הגיעו שאליה ביותר, המפוארות החתונות
תבל. מקצווי אצולה
 במסיבה החגים, אחרי לידתה? את יחגגו איך
בארץ. שתיערך ענקית

 לך ואומרים ברחוב מישהו לך ״כשמכירים
 שווה לא שהבן־אדם ״סימן של... אבא זה ״תכירו,

עצמו. בזכות הרבה
 קלצ׳ינסקי, אנדרי את להכיר לי יצא ככה 1

 וסמדר קלצ׳ינסקי שרון של האבא שהוא
 לה בא שלה מהחשיבות שחלק קלצ׳ינסקי,

דקות. עשר איזה איתה נשוי שהיה דיין, מאסי
 עוד התפרסם קלצ׳ינסקי שאנדרי נכון זה 1

 אחד כל בעצם אבל היפות, בנותיו שתי לפני
 שהוא לעיתונות מודיע הוא אם להתפרסם יכול
הגרמנית. השגרירות את לשרוף הולך

 פגשתי לא אבל צייר, שהוא גם עליו אמרו 1
 שלו. הציורים את שראו אנשים הרבה 1
 שקלצ׳ינ־ חשבנו אחרים, ורבים אני בקיצור, 1
יפה של ואבא שורף־שגרירויות הוא האב סקי 1
 משהו. בו יש זאת שבכל מסתבר אבל פיות. !
 בחורות אבל זה, את רואה אחד כל לא אומנם 1
 אפשר איך אחרת רואות. מאוד־מאוד צעירות 1
 ניומן פול בדיוק שאיננו שקלצ׳ינסקי, להסביר 1
אל איננו וגם רדפורד, רוברט לא ואפילו )
 תמיד מצליח גטי, פול או איינשטיץ ברט (
 עד 20 בת צעירה איזה של הפרטי החבר להיות 1
1 25.
 ריקה, בשם יפה בצעירה פגש הוא שנה לפני )

 לכל הודיע הוא שבועיים של רומאן ואחרי
 לכל הודיעה והיא איתה, מתחתן שהוא העולם
 אחד בתולה. היתה אותו שפגשה שעד העולם

 ול־ לחתונה עמודים שני הקדיש העיתונים
 לא שהבתולה הסתבר זמן־מה אחרי אבל בתולין,

 בדיוק היתה לא החתונה וגם בתולה, כל־כך היתה
החבילה. נפרדה רב ן לא זמן אחרי ובאמת וישראל, משה כרת חתונה

 שוטרת עם קלצ׳ינסקי התעסק אחר־כך
נגמר. הזה הרומאן וגם יפה, ודי צעירה

כוח לו יש מאיפה לו. מספיק שאולי חשבתי
 שומעת אני עכשיו צעירות? הרבה לכל־כך י

ואני בדפוס, שעובדת צעירונת זו שהפעם

לוי גילה
אסא ועם אחי אפי עם

 הם מה על יודעים לא שהאנשים ידעתי אני
מדברים.

 לוי, גילה ארזי, אפי מיוון חזרו אלה בימים ממש
 הזאת הרביעיה כל שלו. אמא וגם אפי של אחיו

 זה נו, החמה. ביוון חופש של שבועיים בילתה
 את לוקחים לא ידידים ידידות? כמו לכם נראה

 לחופשות שלהם האמא עם ביחד שלהם הידידות
 אפי מעט שעוד מרגישה אני שלי באף בחו״ל.
 התחתנו שהם יגידו החברים ואז יתחתנו, וגילה
ידידות. מרוב

ריקה עם קלצ׳ינסקי אנדרי
הבתולין בעניין קת1םחל

 הזאת שבמישפחה נראה נטויה. ידו שעוד מבינה
 על לשמוע נמשיך אנחנו יפות בנות שתי של

דווקא. האבא של מעלליו


