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 על־ידי לכך שנועד במקום חסרו הסנטימטרים
 כיסו הם .1965 קיץ של בגדי־הים יצרני
 ביותר המפורסמים מן טפחיים, וגילו טפח

הקולנוע. בעולם
שה מחידושי־האופנה אחד רק זה היה
 היתר את שלה. בחופשת־המולדת עמה ביאה
 בשעה בית־דולפין מידשאת אל עמה נטלה
 מאורחי איש התעורר ובטרם בבוקר, שבע

 תצוגת־ המפורסמת הכוכבת ערכה המלון,
הזה. העולם לצוות מיוחדת אופנה
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ת ין ש בו ל  על סיפרה למישנתה, ת
 המפיק לבין בינה הפשרה ועל המישפט *1

 סיפרה, להסדר,״ הגענו ״פשוט נוסבאום. רפי
 אחד כל כסף. של תשלומים שום ״שאין
 המשפט כל לו. שהיו ההוצאות את ישלם

בטיח. ואין ,נפט׳ שאין כשהתברר התפוצץ
ב להופיע שסירבתי במשפט טען ״רפי

 סימיט״ של תסריט פי על נפט, ששמו סרט
 את הבאתי שאני לו שנודע ברגע אבל יוף.

התב — שיעיד כדי לארץ, עצמו סימיטיוף
טבעי.״ באופן המשפט טל

 בשבי בביתה לפגוש אפשר דליה את
 ה־ ארוסה, עם וולם רוקדת כשהיא ציון,

 אינה היא אם סוליבאן. ג׳ון במאי־המפיק
 בגליל אי־שם מסתובבת שהיא סימן בביתה,

 לארוסה ומראה שכורה, במכונית בנגב, או
הארץ. נופי את

 הזוהר חיי על לספר נתבר,שה כאשר
:סיפרה כעולם׳ שלה

 בו הרגע היה בחיי ביותר הגדול הרגע
קולומ חברת אנגליה. מלכת בפני הוצגתי

ההכ דולאר. באלפיים שמלה לי קנתה ביה
 לחזרות נוסף כי אותי. שיגעו כמעט נות

כש הטכס, לפני שעה שם עמדנו המוקדמות
ממקומותינו. זזים לא אנחנו

★ ★ ★ והמלכה אוטו? אגי,
 משוכנעת הייתי מפחד. רעדתי היום ל ך*

ואשתטח אפול המלכה בפני שכשאקוד

 אורכי לכל
 חלום־זוועות

 כמעט עשה
 פשוט הוא

דום. כולם
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הש ביום

"1ץ* | | ן לרכוש מרבה היא סמנו דליה, על האהובים החייטים אחד הוא | ה קונה.״ לא אני הנחה ״בלי דבריה: לפי בהנחה. דברים |  בתמונ
תו החדש ביתה רקע על עומדת היא ה היא או ציון. שבי הולדתה בעיר בונ

^ 1*111 1^ | בגדי באופנת האחרונה המילה י
ן 11\(\3\\ הבלי• מת. הביקיני בעולם. הים | /

חדש ים בבגד צורה קיבל והנסתר הנגלה ומשחק נעלם, קיני

לחורף
י ! ]

ם לעצמה לרכוש דליה מרבה בעי ומקוריים. גדולים נו
נסר, מפרטת מעיל עימה הביאה בארץ לחופשה בבואה

בחו״ל. במלתחתה נשארו רבים כובעים שלה. הפרטה מעילי מארבעה
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ן ]  מוכנה במכנסיים, להסתובב האוהבת דליה, 1|1ן
* | לירות. סאות שש של במחיר חולצה לרכוש | ״

הב הרקומה החולצה שת משמשת ופנינים, בז בוקר. כתלבו
המתרחבים המננסייס

ם באירלנד, אותה רכשה ון הולדת במקו באן ג׳ ארוס סולי
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