
 מול ציון, שבי בחוף צולמו מנספילד לג־יין החיקוי תמונותצולם ?ה ונו
: בתמונה אלה. בימים מאריה מופיעה שם דולפין, מלון

המים. אל הסלעים מן לרדת למאריה עוזר כשהוא המלון, בית ממנהלי אחד ~שיף, דויד

 ״העולם לכתבת מאריה סיפרה ■
:הזה" 1

 בחברת כשבא בפאריס, הכרתי מיקי את
 לחוות קאדילאק, ריטר, הקודמת, ארוסתו

לרגע. נפרדנו לא מאז בהופעתי.
 שערותי את לצבוע ממני שביקש הוא זה

וזה תלבושותי, על שמשגיח הוא זה ללבן. 4
הוא שלי. האיפור טיב על שמקפיד הוא ^

ומסכנה. קטנה ילדותית, שאהיה רק רוצה

 במשך ונחמדה. מתוקה בחורה ג׳יין היתד,
ה מן נדהם הוא לקנאית. הפכה היא הזמן
 לי. מפריע זה אין אך שנינו, שבין דמיון
שלו. לעבר כבר שייכת שג׳יין יודעת אני

 יהלומים, לי קונה אותי, אוהב הוא
 עם אלא סתם, לא ופסנתר. תכשיטים פרוות,

 הוא כי בבובות, אותי מציף הוא זהב. כנפי
 הוא בקרוב בובות. על משוגעת שאני יודע
לפאריס. ניסע ומכאן לישראל, יבוא

 בממדי שהתפרסמה
 מני־ בת לה יש ס.

מהארגיטיי. גירושיה

ך1ן#ן \1  בממדי מצסיינת אינה ן1
י ■**יי  בעלת ביותר, סקסית י

עבור עירום תמונות בסידרת צולמה

 אך שמנמונת, היא מיוחדים. גוף
 ארצה בואה לפני רב. אישי קסם

פליי־בוי. הנפוץ האמריקאי הירחון

כשכ־

ילתה
:תידה
מנס־

 מנספילד שג׳יין לחשוב מגוחך פשוט זה
כש הנכון. הוא ההיפך מיקי. את פירסמה

 מיקי היה ,1948ב־ לראשונה, בה פגש הוא
 היתד, ג׳יין ווסט. מיי של ואהובה עולם מר
 אז הפך הוא סטריפטיזאית. סתם אז

 עסקיה החלו ואז שלה, למנהל־ד,עסקים
לזוז.

שלה הקאריירה שבתחילת לי סיפר מיקי

 כתב תסריטו שאת בסרט אשחק אני שם
 התפקיד ואת מיקי, נתן תקציבו את מיקי,

 ג׳יימם יהיה הוא מיקי. ישחק בו הראשי
 כי קל, לא זה היטלר. את המחפש בונד

 מיקי בסוף אך לצייר. בסרט מתחפש היטלר
אותו. והורג אותו מגלה

 בסרט גם — אני אככב אהובתו בתפקיד
בחיים. וגם

 שערה את צבעה האחרון, ביקורה מאז רבים קילוגרמים ממשקלה הורידהמאריה
 מזוודות עם לארץ הגיעה היא מנספילד. ג׳יין את לחקות ומנסה ללבן

בידה. שפן כשבובת הופיעה העתונאים למסיבת במלון. חדרה את קישטה בהן בובות, מלאות

 שני האחרון, סרטה פירסום לאחר בעיתונים, לכותרות שוב לאחרונה זכתה
 התלולה ירידתה למרות וכך, סוער. ויכוח ועורר האמריקאית, הצנזורה על־ידי

העתוניו לכותרות ושוב שוב פעם מדי לעלות מנספילד ג׳יין מצליחה הקולנועית, בקאריירה
_____


