
 מלכת־ בארץ לנו היתה שנים הרבה לא לפני
שעש סיכוני, אילנה בשם מוצלחת מאוד מים
 כדוגמנית״ה־ ושכיכבה בעולם־האופנה חיל תה

בית־אופנה. של בית
 בשם נחמד בחור הכירה היא וחצי שנה לפני

 בחיי־הלי־ הידועים החתיכים אחד שהוא הל, אדי
 עם חיי־יום גם לה שיהיו רצתה סיבוני אבל לה,
נפרדו. הם הלך, לא וכשזה הל. אדי

 לנסות כדי אנג׳לס, ללוס נסעה סיכוני אילנה
 מנחם הטוב, ידידה את לבקר וכדי מזלה את שם

מיליו ביותר, מצליח איש־עסקים טרייביטש,
 אחת מיגרעת לו יש אבל בדולארים. כבר נר

 חתיכה אמריקאית, בחורה עם נשוי הוא גדולה:
 אבל עצמה. בפני מצליחה ואשת־עסקים מהממת

 אלתרמן, אלה של האח הוא פלוס: גם לו יש
 על־פי הצוזזב הזמן המחזה את שביימה הבימאית

 של טובה ידידה היא גרוסמן. דויד של ספרו
סיבוני. אילנה

 ובזמנה לעבוד, התחילה מלכת־המים בקיצור,
 בחוד־ הטרייביטשים את לבקר קפצה היא הפנוי
חוד כמה וכעבור בבברלי־הילס, המפוארת לתם
המפואר. בבית הדברים פני השתנו שים

 בלתי־ לזמן הבית את עזבה מנחם של אשתו
 גם סיבוני, אילנה תפסה מקומה את ואילו מוגבל,

בלתי־מוגבל. לזמן כן
חיים? עושים בארץ שרק חשבתם, מה

המיל כמו חברים, אותו לבקר קפצו בינתיים
 בקש־ הנמצא זיקרי, גבי הישראלי־צרפתי יונר

 באילנה פגש והוא טרייביטש, עם רי־עבודה
 וכשהוא איש־העסקים, חברו, של בביתו סיבוני
 אגב, דרך סתם־ככה, זאת סיפר הוא ארצה הגיע
 ואני אלי, עד התגלגל זה וככה שלו, טוב לחבר

אליכם. הלאה זה את מעבירה

ניר) ג׳ודי עם בריר(משמאל, שרון
משותפים נושאים כמה ועוד —

מבסוטים
 של הנוצץ החוג בקרב ביותר המדובר הזוג ומי
הגדול? הכרך צעירי

 יהו־ הפלסטי המנתח של בנו שולמן, אורי
 בתם בריר, שרון והסטודנטית שולמן, שפט

 ועורר־ אבידן־בריר ברוריה העיתונאית של
בריר. אברהם הדין

 ונהגו שנתיים, כבר זה את זה מכירים השניים
 החברתיים באירועים מזומנות לעיתים להתראות
כמו מישפטים כמה להחלפת מעבר אך החשובים.

אמא עם שולמן אורי
— ונימוסים ברכות

 לא טוב", ו״יהיה נשמע?״ ״מה או העניינים?״ -מה
השניים. בין דבר קרה

 היו ולאורי שלה, הרומאנים היו בריר לשרון
שלו. הפרטיים ועדים

 לזוג־ מידידים הפכו שהשניים קרה וכיצד
מאוד. פשוט אוהבים?
לומ שבה תל־אביב, אוניברסיטת אשמה בכל

 לבלות נוהגים הם אחרים רבים וכמו השניים, דים
 גילו הם ונימוסים ברכות החלפת ובין בקפטריה.

 מסיבות מלבד משותפים, נושאים כמה להם שיש
ביחד. הם מאז וחברים.

ביחד, שיעורים עושים הם אם יודעת לא אני

 מרוצים מאוד שרון של שההורים גיליתי אבל
 שולמן, אורי של ההורים גם וכך הנוכחי, מהקשר

כמה! יודעים לא אתם מאוד. חשוב וזה

טוכמאייר ושי אביטל אילנה
בעיניים ניצעץ

חידנפיץ } ההורים
ה ל חי ב

סורירי גבר
 לה. יצליח זה שהפעם מקווה אני

 מה־ הענקיות הכותרות עם הגירושין לאחר
 עם בן־השנה הרומאן ולאחר צח, שלמה אמרגן

 היא בולקינד חיים קצין־המישסרה־לשעבר
 טוב־ שי בשם וסולידי צעיר בגבר מאוהבת
מאייר.

 אך ביניהם, הרומאן על לכם סיפרתי כבר אני
 כשפגשתי אבל זמן. הרבה יחזיק שזה חשבתי לא

 סולומון, לאה המיסעדנית אצל בארוחה בהם
 אביטל, אילנה הזמרת של הטובה חברתה
 הבנתי כבר בעיניהם. הניצנוץ את כבר ראיתי

 לקשר יוביל גם שאולי רציני, ברומאן שמדובר
ממוסד.

 הזמרת נראתה שבהן אחרות לפעמים בניגוד )
הקור בני־זוגה בחברת ומתוחה עצבנית כשהיא |
 ומאוהבת. כעת רגועה היא מים, ן
נערת של בךדודה הוא טוכמאייר שי אגב, 1
מהחתי שהיתה טוכמאייר, אן לשעבר הזוהר ,

 מתגוררת היא כיום ישראל. של המפורסמות כות
בהולנד.

 המאוהב הזוג שאם בטוחה: אני אחד בדבר אז
 אורח יהיה בוודאי הוא בחו״ל, לירח־דבש יסע

בהולנד. המישפחה

מיס
אסיה

הבחו אחת הארץ את עזבה שנים שבע לפני
 ועדיין — לה קראו כאן. שהיו היותר־יפות רות

 ליאורה — חדשה להודעה עד לה קוראים
חו ואני אסיה, מיס בתואר זכתה היא אקוקה.

 חודשים כי התואר, את הצדיקה שהיא שבת
 בחזרה טסה היא הזה בכתר שזכתה לאחר אחדים

 אי־שס חייה את לבנות והתחילה הרחוק, למיזרח
להונג־קונג. סינגפור בץ

 פתחה ובעיסוקה, ברוחה ספורטאית אקוקה,
בעס והצליחה ולספורט אירובי למחול עסק שם

 וגם שנים, שבע כבר שם חיה היא עובדה: קיה.
 לגבר לא אמנם גדולה. אהבה שם לה היתה

 כדי מבחורה לדרוש אפשר כמה אבל אסיאתי,
שקיבלה? התואר את שתצדיק

אקוקה ליאורה
התואר את העדיפה

ו לארוחת־ערב, הוזמנתי שבוע, לפני והנה,
הת אך מאוד־מוכרות, בפנים נתקלתי פתאום
 את הצגתי אליה, ניגשתי אותן. לזהות קשיתי
 ״כן, השיבה: והיא לזהותה. אותה ושאלתי עצמי

 מלפני מכירות ואנחנו אקוקה, ליאורה אני, זו
שנים." הרבה

האלה?״ השנים בכל עליך עבר ״מה
 מתכוננת ואני לצמיתות, ארצה חזרתי ״הרבה!

בארץ." פה גם שלי במיקצוע לעסוק
 אני כי שלך, העיסוק מה בדיוק לי ״הזכירי

במעורפל." זוכרת
 ואירובי, גופני חינוך בהוראת עוסקת ״אני
חדשות." בשיטות
 אחד עם לארוחת־הערב שהגעת מבינה ״אני

האורחים."
גר עזרי היהלומן של כאורחת באתי ״כן,

די."
שלכם?" המשותפות התוכניות ״ומה
לבד." תגלי כבר את זה ״את

35


