
 ואם אשתו נגד רידו* יוסי יצרן־החזיות שהגיש תביעת־הגירושין כתב את כשקראתי
ת עורכת״הדין ילדיו, שני נ ב י ר, ל ד י לחילופין. וצחקתי בכיתי ל

 הדדית, ובהסכמה מרצון שהתחתנו בוגרים, אנשים שני איד הבנתי שלא מפני בכיתי
 שושלת מהסידרה אלכסיס שאם שחשבתי מפני וצחקתי כזה, למצב הגיעו מאהבה, ואולי
איומים. רגשי־נחיתות מקבלת היתה היא הזאת, התביעה את קוראת היתה

 ואיש־החברה לרופא״השיניים שנים שמונה לפני נשואה היתה רידר ליבנת עורכת־הדין
 פאולוצ׳י. כריסטינה המנוחה הרוזנת של כמאהבה שהתפרסם ויז׳נסקי, עמי
ת עם התחתן הוא גירושיהם לאחר נ ר, ע מי ס סגנית גם שהיתה דוגמנית, ז  לפני עולם מי
 מאשתו, שהתגרש רידר, תעשיין־החזיות עם ליבנת, גרושתו, התחתנה במקביל שנים. כמה

רידר. נורית אשת״האופנה
 שהיא יחסי־מין, איתו לקיים מסרבת עורבת־הדין, שאשתו, הבעל טוען בכתב״התביעה

 במסיבות עושה היא וזאת פומבי, באופן גברים אחרי מחזרת שהיא זר, גבר עם בו בוגדת
 משפילה היא מכך וכתוצאה במסיבות, לשכרה שותה שהיא שונים, חברתיים ובאירועים

 של הקטנות בשעות מהן וחוזרת למסיבות־ניאוף־והוללות, יוצאת שהיא הילדים, ואת אותו
 על הרף ללא צועקת שהיא היוולדה, כביום ערומה כשהיא בביתם מסתובבת שהיא הלילה,

 הילדים מכך ושכתוצאה הגבלה, כל ללא מאהביה, על כספים מבזבזת שהיא בני״הבית, כל
ואישית. כלכלית מוזנחים

 המפחידים הסעיפים לכל כוח היה לא כבר ולי ועוד, ועוד ועוד עוד ממשיך זה בקיצור,
 מחכה רק ואני הרבנות, לאנשי הזה בתיק הטיפול המשן את משאירה אני אז האלה.

האשה. של לכתב־ההגנה

 לא הוא אבל הודעות, כמה השארתי וגם איתו,
עימי. התקשר
 מתנות בקניית כעת עסוק שהוא להיות יכול
 אני אופן בכל אז בקרוב. שיוולד לתינוק ובגדים
 ושלא ואושר, מזל הרבה הלא־נשוי לזוג מאחלת
 יהיה זה אם לברית־המילה, אותי להזמין ישכחו

בן־זכר.

אבא?

?פתאום
 אבא להיות עומד טופז דודי הבדרן־שחקן

הקרוב. ינואר בחורש
בירו התחיל סיפור־המעשה מתיחה. לא זאת
 בחור־ שהיא ,38 בת רווקה מאפרת יש שם שלים,

 בהריון שהיא והטוענת האחרונים, שי־הריונה
טופז. מדודו
והתקשרתי טופז, דודו את לשאול ניסיתי אז

טופז דודו
רחקה מאפרת
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 הנסיכה
והדוקטור !

אירו נסיכות על ומרכלים כותבים הזמן כל
 כמה ומעוד ממונאקו, מאנגליה, — שונות פיות

 מספרד, אחת, אמיתית נסיכה על אבל ארצות.
אופן. בכל ישראלי, בעיתון לא כתבו. לא עוד

 קרובת־ שהיא הנסיכה, הגיעה שבועיים לפני
 קארלום, חואן המלך של ראשון מדרג מישפחה
 הראשונה) ההזדמנות וזאת בארץ, פרטי לביקור
| הוד־מעלתה. את להציג
 מריה אצילי: צילצול בעל שם לה יש

 ואם גרושה חטובת־גוף, יפה, היא איזבלה.
 להאמין רוצה לא אחד אף אבל ,43 בת לשניים,

בהרבה, צעירה נראית היא האמיתי. גילה שזהו

 היה זה בתל־אביב. חשוב מאוד מישחק־כדורסל היה ימים כמה לפני
 אחרי מהמעקב לי הסתובב שהראש ואחרי הלכתי. אני שאפילו חשוב, כל־כך
 מהקהל שחלק לכך לב שמתי הכדור, אחרי שרצו הקבוצות, שתי שחקני
 וגם לשעבר, בנערת־הזוהר אלא המיגרש, שעל במישחק עסוק היה לא בכלל

 עסוקה שהיתה מארש, שרונה — והמזכירה־כיום הדוגמנית־לשעבר,
 ובן מאור, עשיר נשוי, גבר שהוא שלה, הנוכחי החבר עם ידיים בלהחזיק

בארץ. מיוחסת מאוד למישפחה
 איך לדעת הסתקרנתי שמאוד ומאושר, מאוהב כל־כך נראה הזה והזוג

 שלה, הבוס משותף. נושא להם שיש לי והתברר זה, את זה השניים הכירו
 עורך־הדין הוא הלילית, הפגישה מגיבורי אחד ארנון, יגאל עורך־הדין

׳₪1ליליות. פגישות הרבה להם יש זה, את זה הכירו שהם מאז שלה. בן־הזוג של
מארש שרונה

מיוחסת למישפחה ובן עשיר,

ש •
 סה על

לדבר
 אחת היא גורביץ בילי לדבר. מה אין

 ומבלות המסתובבות מיוחדות היותר הבחורות
בגוש־רן.

גורביץ בילי
המדיוה במדעי שני מואר

שוורץ אילן
מארח

 תצוגות, בהנחיית העוסקת ,32ה־ בת גורביץ
הפ ובמיזגה יוצא־הדופן, בסיגנון־לבושה !וכרת

אי.
34

 עם ארוך רומאן לה היה האחרונות בשנים
 הזאת בעיר בלטו והם לימור, ז׳ק איש־האופנה
 לאחר- שלהם. המיוחדת ובמכונית בהפרש־גילם

 גרדי, עזרי היהלומן של חברתו היתה היא מכן
 זה שטיין, אלי היבואן של החברה היא ועכשיו

שטיין. גילה הפסלת עם נשוי שהיה
 שכחתי כמעט עליה המעניין הפרט את אבל
 אמיתית, חתיכה שהיא גורביץ, בילי לציין.

 במדעי- שלה המאסטר את בקרוב מסיימת
 שמחה אני אז מרצה. גם היא ולפעמים המדינה,

 על גם לדבר מסוגלת גורביץ שבילי לדעת
ותצוגות־אופנה. אופנה מלבד אחרים, נושאים

איזבלה מריה
אמיתית נסיכה

 מסתובבת היא וכאשר
 כמו נראות הן בתה, עם

אחיות. שתי
נסיכות, הרבה וכמו

 מאוד, עשירה גם היא
 בתים שישה לה 'ויש

במד פחות, לא יפים,
 במר־ ,בברצלונה ריד,

 ועוד בפאריס, בייה,
 מיקומם שאת שניים,

קינאה. מרוב שכחתי,
סיפ כך איזבלה, מריה

 טובה חברה היא לי, רו
 הנסיך ואביה, ממונאקו קארוליין הנסיכה של

 קלי, גדיים הנסיך, אשת של מותה אחרי רנייה.
 אחת אף והיתה האבל, האלמן את מריה עודדה

 היא אבל השניה, אשתו לתפקיד המועמדות
בשבילה. מדי קשיש שהוא החליטה
 אילן הד״ר של כאורחתו הגיעה לארץ
 בכמה ממנה צעיר רווק, רופא־מחטים, שוורץ,

טובות. שנים
 אחרות שנים לפני בראשונה נפגשו השניים

 נסיבות באילו לי לגלות סירב הוא — במונאקו
 הראשון היום את ביניהם. קשר על שמרו ומאז —

 הצפון־תל־ בדירתו הנסיכה בילתה כאן לשהותה
לאי הדרימו הם ואחר־כך הדוקטור, של אביבית

ובילויים. שמש לצורך לת,
 את שוורץ לד״ר אקלקל שלא מקווה אני

 נמשך שהוא אגלה אם שלו הרפואית הקאריירה
 לפני וחתיכות. יפות שתהיינה ורצוי לזמרות,

 עליזה עם שנה חצי של רומאן לו היה שנים
 יפה עם כלשהו קשר לו היה ומתי־שהוא עזיקרי,

 אהובת וזמרת, שחקנית טסלר, מיניקה אחרת,
נישו אחרי כיום, הידועה בעיקר, הרומני הקהל
ורדימון. כמוניקה איה,

 הנסיכה של התרשמותה על הד״ר את שאלתי
 המקומות כל את אהבה שהיא סיפר והוא מהארץ,

נחמ אנשים לפגוש ונהנתה איתה, סייר שבהם
 רזניק מירל הכנר — מידידיו שניים כמו דים,

ברנדם. ננסי במדינה, מצחיק הכי והמוסיקאי
 שני על רק לנסיכה היו שליליות תגובות

 להבין הצליחה לא היא בליל־הבחירות דברים: \
 את צריך מה ובשביל מיפלגות, 27 לנו יש זה איך
 בטלוויזיה, פיק צביקד! את ראתה וכאשר זה;

 איגלסיאם חוליו שירי את מבצע כשהוא
 מעז הוא ״איך אמרה: שלה) קרוב ידיד (שהוא
 וזה אומץ, המון לו יש חוליו? של שירים לשיר
 אחד דבר מוצאת היא אבל מעורר־רחמים!" קצת

הבימה. על משעממת עמידה לשניהם: המשותף


