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הנסיכה
אבדה

לאיבוד? ללכת נסיכה יכולה האם
איך! ועוד אוהו!

 גאליצין לבית שלומציון הנסיכה עובדה,
 גם היא הזה ובשבוע ימים, שבוע במשן־ אבדה

התחתנה.
 קינן עמום הסופר חיפשו השבוע במשך

 הבת. אחרי גרץ, נורית הד״ר(לספרות) ואשתו,
 ארוסה, עם שהיא ידעו באנגליה. שהיא ידעו

 איפה? אבל גאליצין. לבית ניקלאי הנסיו
לא־נשואים? נשואים? מישפחתי? מעמד ובאיזה

 מיספרי־טלפון להוריה השאירה שלומציון
 כל הוזעקו שם. היתה לא היא אבל וכתובות,
חיפשו. אלה גם באנגליה. שלה החברות

 ממקום נדדו וניקולאי שלומציון כי מסתבר
 ניקולאי, של האבא קבועה. כתובת בלי למקום,
 האלה הנישואין על לשמוע רצה לא הרוסי, הנסיך

 לבן הודיע הוא הישראלית. החיילת עם בנו של
 החלטה להגשים גם והתחיל פרוטה, לו יתן שלא

לאלתר. זו

 םפחות. בנק של הפורש המנכ׳׳ל מן, משה
 אבל פיצויים. שקל מיליון כשבידו מהבנק פרש
 שינוי לו שאירע מן במישפחת היחיד הוא אין

בחייו.
 אמיתי. ילד־שמנת שמו, איציק בן, יש למן

 אבא, של הכיס בעזרת פתח, מהצבא, כשהשתחרר
להשכרת־רכב. חברה

 הכי טובים, חברים זוג גם לו היו מהחברה חוץ
 היוו ביחד נשואים. שהיו וצעירה צעיר טובים,

ואוהבת. מאוחדת שלישיה
בענייני״עסקים. הבעל נסע שבו ליש עד

 בשל אבל לבית, מחוץ לישון אמור היה הוא
 אשתו את להפתיע החליט בלתי־צפויות סיבות

בבית. ללינה ולהגיע האהובה
 משל פחות ־לא גדולה היתה שלו ההפתעה

 היה זה הצעיר. מן את שם מצא הוא בבית אשתו.
 גט ביקש הבעל אך כמובן, בלבד, ידידותי ביקור
מיידי.
ירו מקהילות במקצת המסופר הסיפור זהו
 מספרים אחרות בקהילות מגוריהם. עיר שלים,

 והודיעה לבעלה אחר בהיר ביום ניגשה שהאשה
גט!״ רוצה .אני במפתיע:

 את הבעל עזב הגט בוא לפני עוד כך, או כך
האשה. עם שם להתגורר עבר הבן ומן הבית,
 בהרכב מן, מישפחת יצאה הגט מתן אחרי יום
 שקל, מיליון כשיש האירוע. את לחגוג מלא,

■ חגיגה. של יופי לעשות אפשר
 וגרים נשואים והאשה מן איציק עכשיו

 מה לתל־אביב, עבר והבעל־לשעבר בירושלים,
רחוק. שיותר

גרץ׳ נורית ואשתו קינן עמוס
שמסרה בכתיבת היתה לא

 וניקולאי שלומציון בסדר. שהכל הסתבר בסוף
 ליל- את אזרחיים. בנישואין בבריטניה התחתנו

 ישראלית, חברה של בדירתה בילו הכלולות
 מבית־ שלומציון של ידידתה גבאי, מירב
התיכון. הספר

הוקל ולהוריה ארצה, שלומציון חזרה בינתיים

סת□ לא
 קים־ עימנואל הצייר של פרידתם סיפור

הפסי דינה, ואשתו הקיפניסים, לשבט בן ניס,
 בסיגנון.לא יוצא־דופן כה סיפור הוא כולוגית,

 חצי אותו, מספרת הייתי שאילו יסופר', כי ייאמן
 ברחובות מהלכים היו מתושבי־המדינה

תדהמה. מרוב פעורים כשפיותיהם
 הצייר שגם ומסתבר התאוששתי, כבר אני

המוכשר.
 את חברתי באירוע הכיר הוא שבועיים לפני
 גרושה ),40(כהן מארי הירושלמית הספרית

 סתם אינה כהן מארי תטעה שלא שתיש. פלוס
 אשת בבירה. 1 מס׳ מעצבת־השיער היא ספרית.

גיטה הנדבנית הרצוג, אירה נשיא־המדינד*

 הוא בו עמוד שכל בפוטררומאן, כמו ממש
 התפתחות בתוספת הקודם העמוד של ההמשך
ברק. יהודה איש־הקולנוע אצל גם כך חדשה,

 סליחה, — סלד נילי הדוגמנית חברתו,
 איש־ אצל להתגורר עברה — חברתו־לשעבר

של עדויות לפי ושם, סוסיטקה, רוני העסקים

גאליצץ שלומציון
ישראלית חברה בבית ליל־הכלולות את ביל!

ם! טד ת ג׳נ מי א
 בתל־אביב, הסתובב השמחות 70ה־ בשנות

 כל ביופיו. מדהים צעיר בחור שרתון, בחוף בעיקר
 בקסמיו, עמדו מעטות אחריו, חיזרו הבחורות

 בחורים כמה גם נואשות. בו התאהבו אף חלקן
 הזה. האליל אצל הצלחה, בלא מזלם, את ניסו

 נעלם. הוא שנים, כמה אחרי ואז,
נעלם הוא בורק. אבי היום, וגם אז, לו קראו

 להיות ישן: חלום לממש כדי לארצות־הברית חזר ,
 את למד הוא רציני, בחור שהוא מאחר אך שחקן.

 שנים. כמה במשך המיקצוע ,
 ממש והכיר, ארצה חזר אחדים חודשים לפני 1

 של אחותו הדוגמנית, אוחנה אתי את במיקרה,
אוחנה. אלי כוכב-הכדורגל

 כבר ושהספיקה לרומאן, מרומאן שחיה אתי, 1
לודמאנש, תעלת עברי משני רבים חללים להפיל

 והיא מהאירופים, לה שנמאס הפעם החליטה ״
 שאבי יודעת אינה אולי ישראלי. על הולכת *
 ממרבית ואירופי ג׳נטלמן יותר הוא בודקו ^
 הס־ והאיים היבשת את המאכלסים האירופים §-
מוכים. £

שביט ויוסי גל סיגלית
לשלם־הבידור נים1ינק!ל1ם

 העולם מן שלא ויחס פינוקים מקבלת היא חברית
הזר-

 מיותם נשאר לא ברקן, חברה־לשעבר, גם אך
 שיכן פרידתם אחרי בלבד מעטים וימים רב, לזמן

 שהיתה הזאת העלמה גל. סיגלית את בביתו
 הגינקולוג של הצמודה וגם המזעחן, של היחצנית

 מייקי הגינקולוג של ולאחר־מכן שביט, יוסי
 רד הסבה לעשות כנראה, החליטה, שילון,
 ובתור והבוהמה, הבידור לעולם ולעבור מאנטית
 יהודה של בביתו להתגורר עברה היא התחלה

 הבא לפרק לחכות אלא נותר לא לנו ברקן.
הזאת. המשעשעת בסידרה

קיסנים ועימנואל כהן מארי
תם נשי מנע

 קבועות לקוחות הן אדרי ואן־קלוד שרובו*
אצלה.

 הוא באחרונה, עבר שהוא הטראומות אחרי
 כהן. מארי של כמו חת נשי למגע זקוק בהחלט

 את לערוך הספיקו כבר הם האחרונים בשבועיים
 העין, ראש שליד כרי־צאן בחוות ציוריו תערוכת

 לשהות בחיפה, הקומקום של בפתיחה לבלות
ועוד. בירושלים

 הארץ כל את יכסו הם הזה שבקצב לי נראה
 לבלות אלא להם יישא־ ולא חודשיים, בעוד

בחו״ל.

אוחנה אתי
— חללים הפילה

 קאריירה עשה שם לאירופה, וירד מהארץ
 שהם שמספרים מי כל כמו שלא כדוגמךצילום.

 הוא בגדול. היה באמת זה אצלו אירופה, את כבשו
 נדד ולאחר־מכן ופאריס, גרמניה את כבש

התחתן. שהוא שמועות היו ואף לארצות־הברית
 על שמר ארצה, חזר הוא שנים כמה לפני
שהוא שמעתי הפעם נעלם. ושוב נמוך פרופיל


