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 ברור אחרי

המיליונר
 שלוש עשיתי הזה, הסיפור את כששמעתי

 אבל הרע. העין נגר טפו־טפו־טפו, פעמים
בתסריט. כמו התרחש שהכל מסתבר

לשחקן־הכדור־ ככה.־ הולך הזה הסיפור אז
בדודי טל בהווה ואיש־העסקים לשעבר סל

פורת וחגית בדודי טל
חודשים כמה לאחר פרידה

שלמון לאה
חדש רומאן

 לטובת אותו שעזבה רונית, בשם אשה היתה
 אר־ ולטובת צימרמן ג׳ק שחקן־הכדורסל

 לפי להינשא אמורים הם שם צות־הברית,
שלהם. התוכניות
של לאה בשם חברה גם היתה לברודי

ולמ לספורט מורה ספורטיבית, חתיכה מון,
 בר־ מכון־ספורט בעלת שהיתה אירובי, חול

 לאחד והיו ארוך, רומאן ניהלו הם מת־השרון.
 קיוו גם כולם בארץ. פופולריים הכי הזוגות

שלמון הגברת קרה. לא זה אבל יתחתנו, שהם

 אחר חבר חיפשה היא נפרדו, ברודי והאדון
ישרא הכירה שהיא לי נורע ולא־מזמן לחיים,

 עסקים הרבה לו ושיש בגרמניה, המתגורר לי
 כמה ובעוד איתו, מתגוררת והיא כסף, והרבה

להינשא. עומרים הם חודשים
 ממיינת־ חברה, עוד לברודי היתה אחר־כן־

 בשם אלגנטית בלונדית בבורסה, יהלומים
 חודשים כמה יחד היו הם פרדת. חגית
הח שגם שומעת אני ושוב לא־מכבר. ונפרדו

מברו נפרדה שהיא אחרי קצר זמן הזאת, ברה
 בחו״ל, המתגורר עשיר, יהלומן הכירה ,,ד

מתחתנים. הם וגם

עורבת־דין
וה היפה כגבר נחשב הוא העשירים בחוג

 בתחום כלכלית אימפריה לו יש ביותר. מושל
 בכל מיליוני־דולארים מגלגל הוא התיירות,

 לו. שיהיה שואף שגבר מה כל לו ויש שנה,
 בסביבות צעיר, גם הוא אלה כל על נוסף

כת עליו היו האחרונים בחודשים שלו, 30ה־
 קוץ, עודד לו קוראים בקיצור רבות, בות

 עיריית של השיפוט בשטח הכי־מבוקש הרווק
תל־אביב.

 כמו יפהפיות, מיני כל עם אותו ראו כבר
מקו רונית העיתונאית שושן, אילנה

 רציני, רומאן לו היה לא אבל ואחרות. בר
בסדר לא שמשהו לחשוד החלו כבר ואנשים

 לעצמי ואמרתי חושבים שעשיתי מובן אז
 של הרווקות בעיות את לפתור יכול שברודי
 לנהל צריך פשוט הוא בארץ. רבות בחורות

 וכעבור אותן, לשחרר דאז קצר, רומאן איתן
עשיר. לגבר תינשאנה הן מעטים חודשים

 הוא לפועל, ייצאו האלה שהתוכניות עד
 מנה־ קידר, תירצה בשם לחתיכה צמוד

 יודעת אני העמק. טל חברת של לת־השיווק
 התירצה אם אבל המיקרים,• בכל ביטוח שאין
 י את תנסה שהיא כדאי להתחתן, רוצה הזאת

 , שלוש אצל הצליח כבר זה הזאת. הנוסחה
נשים.

 שהוא בזה זאת תירץ הזמן כל והוא איתו,
 יכולים אתם — שדאגו מכם למי אז עסוק.

 כי בבעייה. אתן — שקיוו מכן ואלה להירגע.
 שמלבד מלי, בשם עורכת־דין חברה, לו יש

 תואר ובעלת אינטליגנטית שהיא העובדה
 בתחרות אלעס כמיס נבחרה גם היא אקדמי,

 600 את שנשאה אוניית־הפאר, על שנערכה
בה. שהפליגו המאושרים הישראלים

 ואני חודשים, כמה ביחד כבר הוא הזה הזוג
המשך. לזה שיהיה מקווה

שיחה
טראנס

 מלכת־היופי טילפנה במכסיקו מאי־שם
בישר לבן־זוגה הלפרין, ניקדל ישראל, של
 אוהבת שהיא לו והודיעה מאנה, רוני אל,

איתו. להתחתן רוצה ושהיא אותו
 עדים כמה היו שאלמלא לכם מודיעה אני
בטו הייתי הזאת, הטראנס־אטלנטית לשיחה

 נער־השעשועים של הגזמה עוד שזאת חה
מאנה.

 המתמודדת הלפרין, שניקול מסתבר אבל
 הנערכת בתחרות־היופי עולם מיס תואר על

והש שלה, לחבר ביותר מתגעגעת במכסיקו,
בש אחרות פעמים זה עם זה משוחחים ניים
בוע.

ב להינשא החליטו הם האחרונה בשיחה
 בסוף־אוגוסט בערך חודשים, שלושה עוד

החתו ספק ללא תהיה וזאת תחילת־ספטמבר.
השנה. ביותר המדוברת נה

לפני שבועיים זה את זה הכירו ורוני ניקול

מאנה ורוני הלפרין ניקול
. אהבה הצהרות

 את קצר. ומן תוך בזה זה והתאהבו התחרות,
 הפרידה. כמו סקנדלים, כמה ליוו הזה הקשר
שי אלוש, יהודה מהחבר־הכדורגלן, שלה

 מערכת־היחסים על מפוצצות בהצהרות צא
 היו וניקול רוני אך חברתו־לשעבר. לבין בינו

 שמסביב, הספקנים ולמרות באהבתם, נחושים
 רוצים ושהם בעוצמה, אוהבים שהם הוכיחו
ביחד. גורלם את לקשור

מה שם באמריקה, ניקול נמצאת בינתיים
הרא המקומות באחד תזכה שהיא רבים מרים

 מיס תהיה שהיא בשבילה מקווה אני שונים.
 טובים סיכויים לה ויש שלנו, השנייה שלם
 הגיע מאנה. רוני בשביל שמחה גם אני לכך.
 לתיפא־ מישפחה, ויקים יתיישב שהוא הזמן

רת־מדינת־ישראל.

המיליונר במישפחת פרירה
 גמה כבר נשואה במדינה, ורבי־העוצמה עשירים הכי האנשים אחד של בתו היא

ילד. להם יש גבוה. חתיד, נאה, צעיר, לגבר שנים '
 שהיא חשבתי ההיפך, את השבוע, שמעתי, שלא ועד מאוד, נחמדה בחורה היא

עושר. ובהרבה־הרבה באושר באהבה, לה חיה
 הבעל לו חי בערך שנה שמזה שומעת אני עכשיו אבל דבר. שום ידעתי שלא נראה

 הוא שלו הטובים הנתונים ולאור בתל־אביב, משלו בדירה בנפרד, שלו, החיים את
נשית. תשומת״לב מחוסר סובל לא ,

 הנראה, ככל שאצלם, לי נאמר שלון המפורסם החותן לצד לעבודתו בקשר ומה
 שוב שהבחור ההשערה הועלתה כלומר, ביזנס. זה וביזנס מישפחה, זה מישפחה
 חיי״זוג חיה לא שבתו מהעובדה מאושר לא בוודאי שהוא למרות והחותן, בביזנס,

 בסדר. הכל כאילו בעסקיו, איתו להיות לו ומאפשר המוצלח לחתן מפרגן מאושרים,
לכל. מעל עסקים
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מלי עם קרן עודד
חכמה ונם יפה נם




