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לכוכבת־זמרת־שחקנית. חדשיס מספר תוך אותה להפוך מטרה תוך לבריטניה, עמו אותה נטל

 פחותים, לא הדים שלה אחרות התקשרויות
כושים. אמנים של בחברתם כשיצאה בעיקר
כו עם הולכת .אלים עלי: מרכלים ״היו
 שמדברים האנשים ם נורמאל לא הם שים.׳

 עם בני־אדס הם לעזאזל? ההבדל, מה כך.
 — שסבלו אנשים ובתיר ושכל, רגש הרבה

החיים. לגבי הבנה המון להם יש
עצ בשביל עשיתי — שעשיתי מה ״כל

 אותו. ידעתי — משהו לדעת כשרציתי מי.
 השחור, הצבע מלבד כושים, שאצל גיליתי

 כוש־ם פגשתי מאחרים. שונה דבר שום אין
 של האינטליגנציה כל שאת כאלה, שנונים

בכים. לשים יכולים הם כסית
 שהולכות מכובדות, די נשים מכירה ״אני

 ואילו מסויים. דבר בשביל רק כושים עם
 נוהגים היו בגלוי, אתם שיצאתי עלי,

לרכל.״
★ ★ ★

מאושרת״ שאני הדצכת ״אני
 את הסתיר לא עצמו קאלכרט די ^

תיו כוונו  ״אני בונדפילד. אלים לגבי \י
ל הסביר אחת,״ בה מס רק בה מעוניין
 הארץ, את צאתו ערב הזה, העולם כתבת

 אפשרויות הזאת בנערה יש כסף. — היא ״
 ב־ אנגלית מדברת טוב, נראית היא רבות.
ה בכל יפים שירים ושרה מעניין, מיבטא

צעי נערה לגבי רגיל בלתי דבר זה ת. שפ
 בטוח אני לשחק. יודעת גם היא כמוה. רה

 לנו יש בד,. תתעניין הסרטים שתעשיית
הר אעשה ואז לכוכב, אותה להפוך סיכוי

 אבל — אנשים לשעשע אוהב אני כסף. בה
זה. בעד כסף לקבל אוהב אני

 — בלונדון חברות כמה יש עצמי ״לי
טל סרטי להפקת מוסיקה, להפצת חברות
 להתייעץ רוצה אני אבל ותקליטים. ביזיה
 חזקה 'עמדה להם שיש אנשים עם קודם

 אלים את ניקח הבידור. בעולם לי מאשר
 אגשים. בה לעניין נוכל אם ונראה ללונדון,

 חודשים, שישה תוך תתחיל היא כן, אם
 מאמין אני גדולה. הצלחה תהיה שנה ותוך

מ שידרשו דבר כל לעשות יכולה שאליס
 פגשתי לא שלי הניסיון שנות 30ב־ מנה.

רבות. כה תכונות עם נערה
 ,18 בגיל עוד להתחיל צריכה היתר, ״היא

 אתם מדי. מאוחר לא עדיין 22 בגיל אבל
 את נשנה ממנה. שנעשה מה תופתעו עוד

 אלים השם — שמה את גם נשנה שערה,
אליסיה. לה נקרא אולי מדי; שמרני נשמע

אומר: אני אשליות, תהיינה שלא ״כדי
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אמנית. של לקריירה קפיצה קרש לה לשמש נועדו היופי תחרויות מלכת־חיופי. אליס. בלי למולדתו

 ביניהם התפתח שבוע ותוך אד', עם התיידדה היא ידיה.
סוער.

 מרגישה אני ״אבל אלים, התוודתה מדוע,״ יודעת לא י
 גפיה לי יש אם .40 לגיל מעל גברים עם רק חופשיה נמי

 לרומנטיקה, רגישה שאני מפני רק זה הרי לזמרים, ת
אדי על התלבשתי לא אני ובנגינה. בשירה מוצאת אני

 גבר,׳ צריכה לא ,את עלי. התלבש לא והוא
 את קאריירה. צריכה ,את לי, אמר הוא

 מה את השגת שלא משום עצובה, נערה
 מאושרת׳.״ תהיי כשתשיגי, להשיג. שרצית
 תכה אדי עם שהתקשרותה ידעה אלים

עוררו בעבר בכך. מנוסה היתד, היא גלים.

 אליס את כפיו על
 חיפשה היא !עותיו.
אותה. יגלה מישהו

הצונת׳ האמן
קאלברט, אדי של ליבו מת

ש ששעה הבחין לא אליס, רוקדת בחברתו
 תשו׳ את גס אליס משכה בשערותיו משכה

ראשון. במבט בה התאהב במועדון, שהופיע

 לא גם ויכול — לה לקרות יכול זה כל
 בעלת נערה ראיתי לא מעולם אבל לקרות.
שמס אנשים, מכיר אני רבים. כה סיכויים

 אותה. ויחטפו אחד, מבט בה שיעיפו פיק
 טוב.״ כסף עליה שארוויח סבור אני

 לא ביותר המיקצועי הכוכבים מגלה גם
 חייו, תגלית על כזו בהתלהבות מדבר היה

 שאדי ספק היה לא בה. מאוהב היה לולא
 כך, על כשנשאל עצמו, הוא באליס. מאוהב
 יפה.״ אשד, בכל מאוהב ״אני רק: השיב

 יחסו את להסתיר טובה סיבה לו היתד,
 חי כי אם נשוי, הוא אדי לתגליתו. האמיתי
להתגרש. עומד שנים, מזה מאשתי בנפרד

ל אדי בלוויית הארץ את אלים כשיצאה
די עבורה לשכור מתכוון הוא שם לונדון,

 ימצא שהוא שעה ותלמד, תשהה בה רה,
 את להסתיר יכלה לא הופעותיו, בסיבוב

ה היום היה ״זה והתרגשותה. ריגשותיה
 אדי את כשפגשתי — בחיי ביותר מאושר

 בך מאמין שמישהו ההרגשה עצם קאלברט.
חו אני עבורי. חדש משהו זה לך, ודואג
 מאושרת.״ אני שעכשיו שבת
 זאת אליס? של ההצלחה מידת תהיה מה
 לכוכבת תהפוך האם לנבא. קשה עדיין

 זאת טלביזיה? או תקליטים קולנוע, זימרה,
 פל על יודע. אינו עצמו קאלברס אדי גם

 שסביר כפי מוכשרת, היא באמת אם פנים,
יש נערה זכתה לא מעולם הרי קאלברט,

זאת. להוכיח רבות כה לאפשרויות ראלית

עימו אותה לשלם-ושל לצאת הזדמנות שנים
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