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1 זו ה

 יודעת שאני זה בגלל אולי מחשופים, אחרי משתגעת ני
 דווקא באופנה הס ביותר המשוגעים המחשופים למזלי,

״ שנראו נערות שם היו לשיאה. תגיעה בפאריס ת. מו ערו נ

■ ך ל ן ו ך ■  פרחוני משהו אוהבת ״אני !
שעות מכנסיים. או ופשוט, / ב

בכלל.״ להתאפר לא מקפידה אני אלה

ך ד ן ו ל  אופנת היא האחרונה ״הצעקה ן
/ 1  שני לי הכנתי לכן הנוצות. .1 11

בנוצות.״ המעוטרים חדשים, מעילי־ערב
לאחה־צ

את מצעירות והן

 לחליפות מטורפת ,-אני
 יפות, פשוט הן שנל.

מיוחד.״ באופן האשה

 ו־ מלאכותיות לפיאות שלה הגדולה האהבה
לכפפות.

 פיאות שחורות, פיאות פיאות. נ2 לה יש
 לבנות שאטניות, ג׳ינג׳יות, פיאות בלונדיות,
 לא היא מאות. לה יש כפפות ואפורות.

הארו כל המגרות, כל אותן. לספור יכולה
 כפפות. מלאים בביתה השולחנות וכל נות
 היא שלה,״ השגעון אחת לכל ישי ״מה

״לא?״ אומרת,
 את עיניה, את לאפר נוהגת היא בערבים

 בחודש פעם גבותיה. את פיה, את לחייה,
מטב אבל לבלונדי. שערה את מאפרת היא
איפור. אוהבת לא היא עה

 יותר הרבה נראית שאני חושבת ״אני
 שלא רוצה כשאני איפור. בלי ויפה צעירה
 מנקה הפנים, את רוחצת אני אותי, יכירו

 לא ואיש וחולצה, מכנסיים לובשת אותם,
אותי.״ לזהות יכול

 לה יש שלה, הגדולים השגעונות מכל חוץ
ל אוהבת, היא קטנים. שגעונות כמה עוד

כלבים. משל,
 היא זה. מסוג אחד־עשר בביתה לה יש

 הוא כלב־הטיפוחים אבל כולם, את אוהבת
ידידים. סתם הם השאר כל אוקטב.

★ ★ ★
שדד והכדכיס אחת כ?

 רומאו. אלפה מכוניות גם אודבת יא ך*
 אוהבת היא אדומה־פתוחה. אחת לה יש ( |

 גם ותכשיטים. יהלומים אשר״ כל כמו גם,
מלאות. מגרות כמה לה יש מזה

 בררו אליה הגיע לה שיש מה כל אבל
 שום קניתי לא שלי ״בחיים מתנות. של

התכשי כל ״את בגאווה, אומרת היא דבר,״
ה כל את שלי, הכפפות כל את שלי, טים

מגברים.״ במתנה. קיבלתי יהלומים.

בכספה, לבדה, קונה שהיא היחידי הדבר
 450 כלב על להוציא מוכנה אני כלבים. זה

ב קניתי למשל, שלי, אוקטב את לירות.
זה.״ סכום

 מסתכלים לרחוב, לבדה יוצאת כשהיא
 ונשית בלונדית היא כי הגברים. כל עליה

 כל עם לרחוב יוצאת כשהיא אבל ויפהפיה.
 — הנוכריות והפיאות הכפפות, היהלומים,

ו ילדים אפילו נעצר. שלא אדם אין
שוטרים.

כש שנתיים, לפני שעד מאמין היה ומי
 היתד, קארוסל, של הלהקה כוכבת תלי,

 הנשים רק היו לרחוב, ויוצאת מתלבשת
 שנתיים לפני שעד משום עליה, מסתכלות

 היה ושמו דבר, לכל גבר עדיין היתד, היא
 בקאזא־ ניתוח לו ושנערך פוליס? קארלו אז

 כקארלה רשום הוא ושבדרכון בלאנקהז
פוליס?
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