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למוסיקה. ומאוינו! הרבה קוראת בעולם, שה
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שבידה שבתמונה זה לה. אופייניים ובלבוש בתנוחה כאן נראית לם ז

תו תנוחה באותה לורן סופיה נראית משמאל) למעלה גם (הנראית  ובאו
שוב לא לבוש, ל רשאית אחת ״כל שרה. שואלת לא?״ ״למה כלל. ח

לסופיה.״ וגם סותר, לי גם טעמה. לפי בגדים וללבוש כרצונה, היראות

 כאלה יש אבל חתונה, על עדיין חושבת
בשבילה. שחושבים

 כל־כך לא •וגם ממנה, יפה פחות ״אני
 ״אבל ההבדלים, את שרה הסבירה עשירה,״

אולי. שלו.״ את יעשה הזמן אולי
 עשירה סופיה, כמו יפה להיות רוצה היא

ש למרות סופיה, כמו סקסית סופיה, כמו
 כבר שהיא אומרים שלה המחזרים כל

ללורן. לה, דומה
 רוצה היא הצבא את תגמור שהיא אחרי
ולהי לראות באירופה, מקיף סיור לערוף
 יגלה מישהו אולי הגדול. בעולם ראות
שם. אותה
בחיבוק־ידיים. שרה ישבה לא עכשיו עד
 מיס- למדה היא הרבה. לעשות הספיקה היא
ו קוסמטיקאית, בתור עבדה יפיטמן, חר

וכך הלאה וכך לשכנו, בסוד, פעם שוב תו, א־ ,

לעבר לאחור, מבטיו את היפנה לפתע, הסתובב הל
למלון. שממול
עוד הנה הקהל: מתוך קריאת־התפעלות נשמעה

־ת!
 גם כי המלון. פתח לעבר הפעם מבטו, את הקהל יפנה

לורן. סופיה ר,
שהסופיה טען מהם אחד מחנות. לשני התפלג הרב

נ טען והשני מזוייפת, היא שמאחור וזו האמיתית, |
ה היא שמלפנים וזו האמיתית, היא ^וזמאחור

 מן ונמלטו המהומה, את הסופיות שתי ניצלו ו
 שהגיח השברולט אל חמקה המלון בפתח שעמדה ו1

האוטובוס אל קפצה מאחור שעמדה וזו המלון, פתח

 סופיה,״ שלומך, ״מה המחנה. בפתח אומר
 הנה בואי סופיה, ״היי, השק״מיסט. התחנף

הרס״ר. ציווה בקפיצות־קרב!״
 טעות. לא לא, שם. סופיה פה, סופיה

 להיות לה מתחשק שלפעמים לם, שרה זאת
לורן. סופיה

★ ★ ★
איטלקית אהבה

ש ם י  בעל אין לשרה הבדלים. ג
יש אבל פלוס, חמישים בן עשיר,

לא שביקר צעיר, איטלקי זמר חבר, לה
 כשהופיע אותו הכירה היא בארץ. מזמן
רוקטס. הזמר להקת עם כאן

 הקאר־ את כשתסיים חודשים, ארבעה עוד
לא היא ייפגשו. הם שלה, הצבאית יירה

הפרשית

לוון לסופיה להפליא
למקום. שהגיע הראשון

פולני יופי

 דבר כל אוהבת שרה
ל איטליה, מתוצרת

מתאים. לבוש גם המחייבת למברטה, משל;

 הוא שממול. במדרכה מאחור, דווקא אלא
 אל ירדה יהודית עיניו: למראה האמיז לא

העם.

מאחור סופיה - מלפנים סופיה
 ניראה וזה מחדש, העניין את כדק וא

 של גובה הזה, לעניין לו, היו אמיתי. לו | |
מות היקף ס״מ, 94 חזה היקף ם״מ, 173
 היו העיניים .94 ירכיים והיקף ,60 ניים
והשיער. השפתיים וגם הלורן, של

על־ידו, שעמד לזה בסוד זאת גילה הוא

 המלון, בפתה שעמדה זו אחת, ופיה ף*
ה והסופיה לאיטליה. בינתיים חזרה

 התגייסה המדרכה, על שעמדה זו שניה׳
לצה״ל. בינתיים

 פקידי־הרי־ בעיות. לה היו לא בהתחלה
 כדי ראשם, את הרימו לא אפילו בקלט שום

 שעמדה החיילת של פניה תווי את לבחון
מולם.

 העתיקו מיסמכיה, את נטלו מורכן בראש
 לה קוראים האישיים. הפרטים את מהם
 תשע־עשרה לפני נולדה, והיא לס, שרה
במיסמכים. כתוב כך בפולין. שנה,

 לה ״יש המיילדת: אמרה שרה, כשנולדה
 ב־ כתוב לא זה אבל אמיתי.״ פולני יופי

 שרה, של אמה משיבה שכך אלא מיסמכים,
 יופי יש לבתה כי לה שאומר מי לכל

אמיתי. איטלקי
★ ★ ★

כקפיצות־־קרב סופיה
 בכל אחריה. השתגעו כולם צכא ך*

פ״ס אחריה: קראו הלכה, שהיא מקום
סופיה!״ יד״

ב חוזים שהם חשבו המבולבלים החיילים
ה למראה עיניהם את שיפשפו הם הקיץ.
ל המפתיע הדמיון בעלת התמירה, חיילת

 זאת ״אולי מאיטליה. המפורסמת שחקנית
 בת היא ״אולי אחדים, שאלו אחותה?״
אולי. דודתה?״
השין־גימל היה סופיה!״ טוב, ״בוקר

 למחנה ישר הזוהר מסלון־התסרוקות עברה
האפור. הצבאי

הישראלית סופיה
 לבקר שרה מרבה שלה הפנאי שעות ף*

 תל־ של ובדיסקוטקים במועדוני־הלילה
 אז מותר, לסופיה אם לא? למה אביב.

מותר. לשרה \ם
 לא אחד ואף אותה, מכירים שם כולם
לעב קוראים הפולניה!״ סופיה ״הנה טועה.

רה.
 כזו. לא ״אני שרה, מסבירה נכון,״ ״לא

הישראלית!״ סופיה אני
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