
הסינדרלה?
 בארץ, התחיל זה אך בהוליווד, קרה אמנם זה
 חתיכה בבחורה התחיל זה באגדות כמו וממש

 גבר שהכירה דפנה, בשם איראני ממוצא ונחמדה
 הבדל- עוזיאל. רפאל בשם תורכי ממוצא יהודי

 הפריע לא שנים, 12 כמו משהו ביניהם, השנים
להם.

 הבעל התעסק שם לתורכיה. ועקרו נישאו הם
 אחרי הון־עתק. וצבר כימיקלים, של בעסקי״ייבוא

 עברו הם ילדים, שני להם נולדו שבהן שנים, כמה
משו חיים עשו הם ושם למונטה־קרלו, מתורכיה

 והם יצר־הנדודים, עליהם גבר ושוב געים.
 הם לשם, כשהגיעו ללוס־אנג׳לם. לנדוד החליטו

 בוורלי־ זה להם מתאים שהכי שהמקום הבינו
 בית, קנו הם אז משהו־משהו. סטייל זה כי הילס,
 מזה חצי ולפחות — דולר מיליון 10 להם שעלה
 חוליו הזמר של בחצר גובל שהוא מפני

איגלפיאס.
 סרט זה כאן עד בסרטים. כמו ממש חיו הם ככה

 באחד דראמתית. תפנית חלה פתאום אך לילדים.
 לעשות הזאת העשירה המישפחה כל יצאה הימים

 חש בליבו, מולד מפגם שסבל רפאל, הבעל סקי.
 הכרתו. את ואיבד המדולל ההרים באוויר ברע
 ושני דפנה את בהותירו קצר, זמן תוך נפטר הוא

 מאוד הרבה עם אך ראש־המישפחה, ללא ילדיהם
 לספור, מסוגלים ואתם שאני ממה יותר כסף,

דולר. מיליון 50 בסביבות משהו
 על היפה האלמנה התאבלה שנתיים במשך

 היא הילדים שלמען החליטה ואז בעלה, מות
 היא טוב. לחיות ואף לחיות להמשיך צריכה
 בשם ישראלי יפה־תואר, גבה־קומה, גבר הכירה

 בלוס־ שנים כמה זה המתגורר ),32( לוי רון
 רומאן אחרי בנכסי־דלא־ניידי. והעוסק אנג׳לס

בארץ. עשו הם זה ואת להינשא, החליטו הם קצר

 חשבתי ואז כסף, מאוד הרבה עם אותה שהותיר
 הסינדרלה הוא השני, בעלה לוי, רון שבעצם

הזה. שבסיפור האמיתית

 בני־הזוג, את וראיתי הסיפור את כששמעתי
 בחורה סינדרלה, של דוגמה הנה לעצמי: אמרתי

מאוד, עשיר גבר עם שהתחתנה כסף בלי יפה

הכלסאנב במיקלחת סכנה
 גם סבגה יש ושילטון״החרדים רעידות״האדמה האינתיפאדה, שמלבד לי גודל היום

נמיקלחוו.
טמיר. אנגל דוגטנית״וזצמרת את לדוגמה, קחו,

 מוטי הצעיר הדוגמן עם שלה הסנסציוני הרומאן על האומה התבשרה שבועיים לפגי רק
להיגשא. רוצים שהם החליטו הם והשבוע רייף,
מן, יום־עבודה אחרי אנבל, הגיעה בלילה שילשום אז  הזאת הדירה מוטי. של לדירה א

 שלהם, הכלב שאפילו שם, מסחיד כל־כך ברמת־גן. מסחיד באיזור בקוטת־־הקרקע ממוקמת
השטיח. על בבית אותם לעשות מעדיף והוא בחצר, צרכיו את לעשות מכחד סאשה,

שת לכמה לנסוע צריך שהוא לה ואמר בדירה, לה חיכה בן־זוגה  כדי הצלמים, לאחד ד
למיקלחת. ונכנסה לדיך׳צלחה, אותו נישקה אנבל תיק־עבודות. להביא

 לצאת הדלת. על נקישות שמעה היא לחדר״הרחצה כניסתה לאחר אחדות דקות
 זה, מי רם בשל שאלה היא אז ועירומה. רטובה שהיתה מכני יכלה, לא היא מהמיקלחת
 תכסה היא אך הקרובים. ממכריה אחד של כשמו לה שנשמע בשם הזדהה הוא ולהכתעתה

שלה. המכר של לשל דמה לא הדלת מאחורי הקול כי זר, אדם שזה מיד
 נכנס לא״מזוהה ואדם הדלת נפתחת איך שמעה ולפתע בחדר״הרחצה, הסתגרה היא
לדירה.

 והתחיל התעשת הוא שניות כמה אחדי ורק כחד, מרוב הוא גם התאבן סאשה הכלב
ונעלם. רגליז נשא נבהל, האלמוני לנבוח.
בטראומה. הוא גם מוטי, שלה, החבר בטראומה. היא מאז
סאשה. הכלב בטראומה היה הרבה הכי אבל

ד המשגעים האירועים של המארגנים בין  מ
 כמו נטש שהיא אנרגטית, בחורה יש בריח

 דברים. ומארגנת מתרוצצת היום כל כספית.
 היא המסיבות ובכל לביא, ורד לה קוראים

אז געית על ושלווה אושר של חיוך עם מסתובבת

נז!כר. היה לא הדלח מאחזר־ הקול

בחורה
כארז

הח אחת חץ, ~קלרהשל השנה היתה זאת
 1 של אשתו הבליינים, חוג של הבולטות תיכות
נייקרק. קאמיל הדייל

 אחרי בני־הזוג, נפרדו חודשים כמה לפני
 1 רק בנפרד שמגורים משותפת להחלטה שהגיעו
 אחד כל ביניהם. היחסים את להבריא עשויים

1 לדרכו. פנה הזוג מבני
 בשם ישראלי מיליונר הכירה היא חודש לפני

 הפועל בינלאומי לקאזינו הקשור עקד, אבי
 יודעת. לא אני לקאזינו שלו הקשר מה במכסיקו.

 שזה אומרים וחלק בבעלותו, שזה אומרים חלק
 להטיס נוהג שהוא מספר נוסף וחלק בניהולו,
אמ ברחבי שונים ליעדים מהמרים של קבוצות

ריקה.
 הבלונדית, מהחתיכה התלהב איש־ההימורים

 לעבוד לה והציע הפאבים, באחד הכיר שאותה
והש לקאזינו טיסה כללה הצעת־העבודה עימו.
 המגיעים הרבים לאורחים כדיילת שרותיה כרת

להמר.
לחו״ל. ונסעה מזלה את לנסות החליטה קלרה

 לי נראה אך יודעת. לא אני שם קרה בדיוק מה
תיכננה. שהיא כמו היה לא שזה

 פנתה היא ארצה שחזרה לאחר ימים כמה
 בקשרי־ נמצאת היא שאיתו איקו, חיים לאמרגן
 חובות בגביית לה שיעזור ממנו ודרשה עבודה,

 עמדה שלא קורן, אורלי ממארגנת־התצוגות
 איקו. וחיים רץ קלרה עם שחתמה החוזה בתנאי

ובקשות שיחות שבעזרת לדעת נוכחו השניים

פה
רון קלרה

זדושנ־ת בירימים ארבעה

 ארבעה לעזרתם גייסו הם אז רחוק. יגיעו לא הם
 לאירוע .פעמיה שמה החבורה וכל ביריונים,
 כשנכנסו בו. להשתתף אמורה ודתה קורן שאורלי

 מכות, ללכת התחילו ואורלי קלרה הבלגן, החל
 וחיים אורלי, של בעלה באילן, טיפלו הביריונים

שהיתה. בקולקציה טיפל האמרגן איקו
 של מהאנרגיה להתאושש הספקתי לא עוד

 שהיא שמעתי וכבר רון, קלרה הזאת, החתיכה
 בחברת תל־אביביות מסיבות בכמה ופיזזה קיפצה

 מספרת כשהיא שם, שהיו הכי־חתיכים הגברים
האחרונים. קורותיה את רב בהומור

 לחודש־מילואים אותה יקחו אולי כארז. בחורה
 סדר, שם תעשה היא ימים כמה תוך בשטחים.
שלה. בשיטות

לביא ורד
םאשחו חזץ ׳!דע•□. כולם

 נזכרתי ופתאום משהו, מסתירה שהיא הבנתי ישר
 צמודה כשהיא אותה ראיתי לא אירוע שבשום

כלשהו. לגבר
 כעבור כבר לעבודה■ יאללה לשפיון אמרתי אז
 מנהלת הזאת שהבחורה לי גילה הוא שעות כמה

 איש־ נם שהוא מאוד, ידוע מלונאי עם רומאן
 אינני מדוע מבינים בטח אתם מאוד. חברה

 וכולם מאוד. נשוי גם הוא כי שמו, את מזכירה
 הזה, הסיפור על יודעים וכולם אותו, מכירים

 שתפרסם זו אהיה לא בטח אני אז אשתו. מלבד
 נחמדה, אשתו וגם ביחד, נחמדים כך כל הם זאת!

זה? את להם להרוס למה אז




