
\היא מקורשת הרי

מאנה ורוני הלפרין ניקול
מהצבא מיוחד אישור

 וניקול מאנה שדוני לכם יספרו אם
מתח ישראל, של מלכת־היופי הלפרין,

נישאו כבר הם למעשה כי תאמינו, אל תנים,

 אירת
ספרר? או
 קוב־ רני על לכם סיפרתי לא כבר מה
 מוסך מבעלי קובלנץ, למישפחת בן לנץ,
המרכזי? פיאט

 עם בעבר לו שהיה הרומאן על לכם גיליתי
 לו היה ולאחר־מכן רובין, בידי בשם בחורה
 במישהי מדובר כי לו, יפה שהשתיקה רומאן

 עם רומאן ניהל הוא ממנה. לו שנגמר נשואה,
וכ מאירוביץ, רותי בשם יצרנית־אופנה

 שהוא לו הוריעה היא ממנה גם לו שנגמר
 חודשים, ארבעה בן עובר מזכרת, לה השאיר
בביטנה. מפזז שכבר

 מטיוליו ובאחד נואש, אומר אינו רני אבל
 בשם ועשירה יפה גרושה הכיר הוא באמריקה
 מהחשובים חצי שמכירה טראוב, אילנה

מתגו היא שם שבלוס־אנג׳לס, והחשובות
 טפר, מאיר בשם אח יש זאת לאילנה ררת.
 מכובד, ומאוד גדול מאוד איש־עסקים שהוא

 טס שהוא בעיתון עליו כתוב היה השבוע ורק
 מילצ׳ן ארנון המפיק עם ביחד לפולין

 לברר כדי פולנסקי, רומן הפולני והכימאי
 מה־ הפולנית. בבירה השקעה של אפשרויות

 להבין אפשר הזה הקצר קוריקולום־ויטה
קוד מנישואין ילד גם ויש מסודרת, שהיא
 ולאחר בזה, זה התאהבו ואילנה רני אז מים.

 טלפוני רומאן ניהלו הם ארצה חזר שהוא
ארור.

 לבקר כדי ארצה באה היא שבועיים לפני
 החברים. את לראות כדי וגם שלה, רני את

 לזה זה פוציניו־מוציניו עושים הם בינתיים
מתוו קצת וגם בזה זה מבטי־אהבה ושולחים

 חופשתם, את יבלו הם היכן זה עם זה כחים
 לא וגם אחר, במקום או באיי־ספרד או באילת
 ביניהם שמפרידות מהעובדה חשבון עושים
שנה. 15 כמעט

 ושאלתי לרני, שדרינג־דרנגתי כמובן
אותו:

 ותביא תתחתן כבר מתי יהיה? מה רני, ״נו,
שלך?" הפולניים להורים נחת

ככה." •לי טוב בינתיים יורע. ״לא
 להיוולד שאמור שלך, הילד עם ״ומה
בקרוב?"

 אני בדיקת־רקמות. אבקש הלידה ״אחרי
 לי האמיני לכן. קודם העניין את לסגור מקווה
 להיות בן־אדם להכריח לגביי. טראומה שזאת

במתכוון." הכל את עושה היא רצונו! נגד אבא

כדל הוא שהיה והמעשה עדים, כמה בנוכחות
הלן:

 כמה בחברת ליבם את סעדו וניקול רוני
בתל לביודלסין הצמוד בבית־הקפה ידידים

 רוני לפתע קם בנמלה, ליבו כטוב אביב. '
 לשחק והחל מלכתו של טבעתה את והסיר

 ישים הוא שאם אמר-לו לצידו שישב חבר בה.
 ויכריז ניקול, של אצבעה על הטבעת את

 ועוד לאשה אותה לקחת מוכן שהוא רם בקול
כנ ייחשבו הם כאלה, מוזרים מישפטים כמה

החוק. לפי שואים
 על הטבעת את שם היסס, לא מאנה רוני
 עליהם הכריז משותף וחבר ניקול של אצבעה

ואשה. בעל כעל

וה הזה, המעמד תופס הרבנות, דיני לפי
דבר. לכל נשוי כזוג נחשבים שניים

 קיבלה ניקול שבועיים, חלפו בינתיים
 אמה את לבקר כדי מהצבא מיוחד אישור

 שהותה ובמהלך בלוס־אנג׳לס, המתגוררת
 הישראלי- איל־ההון עם נפגשה גם היא שם

 כמה שבבעלותו הרקם, אורי אמריקאי
 ניקול האופנה. בתחום וירחונים שבועונים

מהם. כמה עבור הצטלמה כבר

 לתפקד, מתקשה נסיעתה שמאז רוני,
וב לחברתו־אשתו, להצטרף השבוע החליט

 לארצות־הברית טס הוא הקרוב החמישי יום
 לאורי שערך כהן, עמום המיסעדן בחברת
ניקול. היופי מלכת עם ההיכרות את הרקם

והאחרת
 נבחרת-הכדורגל של הלאומי המאמן

 אדם הוא שניאיר, יצחק ישראל, של ,
 ביותר, מרשים הגופני כושרו מיוחד.

 שהוא גרוש, שניאור, בגילו. בהתחשב
 לו יש ושגם מאוד, גדולים לילדים אב

 רומאן ארובה תקופה מזה מנהל נכדים, ,
 לא שאני ברורות, שמסיבות אשה עם

 אתם אך בשמה. אנקוב לא לפרט, יכולה ן
 מישפח- מצב שלפעמים בעצמכם תבינו

 נוספים. פרטים לגלות מאפשר אינו תי ,
 רומאן לו יש הזה לרומאן במקביל

ה, בשם נחמדה מאוד בחורה עם ליז ע
 העובדת ,40 בת לשעבר, אל־על דיילת י

 בתל־ גדול במישרד כמזכירת״ניהול
אביב.
 בגילו אדם איך מתפעלת ממש אני
 לטפל וגם הנבחרת את לאמן גם מסוגל
הנשים. בשתי

 גילו בעולם־הספורט שלי השפיונים
 ושמע־ עליזה, את יותר אוהב שהוא לי

הראשו עם שלו, האחרת רכת־היחסים
הענ בגלל בקרוב להסתיים עומדת נה,
העדין. המישפחתי יין

דון פי קו
ם שפת־הי ב

או שלקח הוליוודי, מפיק עם רומאן אחרי
 ג׳ון עם הרומאן ואחרי בקניה, לסאפארי תה

 וושינגטון, של רדיו נשיזנל עיתונאי הקברי,
 אהבת את שובל דורית השחקנית מצאה
חייה.

 סרטים, בכמה שיחקה ,27ה־ בת דורית
 בסרט־ לב, יגאל של לררך שלים ביניהם
 ובקו־ בהגן מיקי של הטלוויזיוני האימה

 הופיעה היא גל. דובי של המטופשת מדיה
וסרטי־פירסומת. הצגות־תיאטרון בכמה גם

שב שהדבר למסקנה הגיעה היא עכשיו
 לאחר בעיקר אהבה, זה לה חשוב הכי אמת

 וחייה לעורך־דין שנה במשך נשואה שהיתה
לילי. ביתזין כמו נראו

 קב, מיקי הזמרת־בדרנית הטובה חברתה
 להכיר רוצה שהיא הערבים באחד לה אמרה

 אדר, יהודה בעלה של ידיד טוב, חבר לה
 לה ענתה דורית רימון. לג׳אז הספר בית מנהל
 באותו כי אחד, אף להכיר שלה בראש לא שזה

שכתבה מחזה על בפרס זכתה היא השבוע

׳) לןו
ננד אבא להיזח בן־אדם ״להכריח

 אילנה?" עם הרומאן עם ״ומה
וזהו.״ ביחד, לנו ״טוב

טראוב ואילנה
במתכוון.״ הכל את ששה היא רצונו!

 אתכם לראות טוב לנו גם אז טוב, לכס אם
ירידה. תעשה שלא מקווה רק אני ביחד.

שניאור יצחק
עדין מישפחח׳ עדין מלל

הח כי קצת, שיזדרז מציעה אני אז
 אותו לראות רוצים אנחנו וגם שלו ברים
 לחשוש מבלי החברה, עם למסיבה מגיע

האחרת. תגיד מה

 על־ שהועלה ביער, שקרה מה בשם וביימה
 מצב־ לה והיה ולעער. לילדים התיאטחן ידי
אותה. עניינו לא גברים לכן טוב. מאוד רוח

 כשפת־ היתה היא לאחר־מכן ימים כמה
 מיקי של בעלה ביהודה, פגשה היא ושם הים,
 לידידו פנה יהודה חבר. בחברת שהיה קם,

 הבחורה שזאת דורית, על בהצביעו לו, ואמר
 שם עבר שקופידון מסתבר להכירו. שסירבה
 בשניים שילח והוא במיקרה, שלא או במיקרה

חיצי־אהבה.
 ראשון. ממבט בזה זה התאהבו פשוט הם
דורית, של החבר כיום שהוא יהודה, של לחבר

הרפז ואודי שובל דורית
דאק ודונאלד מיקי עם

 ,33 בן מוסיקאי והוא הרפז, אודי קוראים
 דיסל ונלט אולפני עבור מוסיקה הכנ^ב

 יהודה, את הכיר הוא שם בלוס־אנג׳לס,
למוסיקה. בבית־ספר ביחד כשלמדו

ה בין משגעת אידיליה שיש שמעתי
המגו מקום על רבים הם במקביל אך שניים,

 עדיין ואודי בישראל, לגור רוצה דורית רים.
 לארץ. לעבוד לו שכדאי סופית השתכנע לא

 מחלקת־ עבור לעבוד לו שכדאי חושבים אתם
 שהם במשכורת הטלוויזיה של הסרטים
מציעים?


