
בחזרה עמה הניאה היא האלה התצלומים זאת

 ארוך ושובל רקומה בשמלת־תכלת קלי, גדיים שם נה
 ק*רד אפילו שם היה ואשתו, חוסיין המלך שם היה4
 בל עוד שם והיו משפטים, כמה שרה עם שדיבר ,0:

עולמיים. אצילים
 על ענדה היא קישוטים. בהרבה מקושטת היתד, לא ה
 משכה היא זה ולמרות הכל, וזה מזהב, דויד מגן ך,
 ושמחו היא, מי לדעת התעניינו כולם כללית. לב !ת
הישראלי. מהצבא לם שרה שהיא-•

★  ★ רוצה שהקהל מה★ 
 ניגש אותה, הכירו כולם כמעט כשכבר המסיכה, 3'

 אותה הזמין הוא לשעבר. האנטיפטי שפיגל, סם גם יה
 וגילה יא3ל שדליה לה וסיפר לכוסית, ,

ב הילל הוא חוזה. על איתו חתמו גולן
 אגב ודרך הישראליות, הבחורות את פניה
 והחליט ישראלית, בחורה היא שגם לב שם

קולונעי. משהו איתה לעשות
לש ממנה ביקש הוא

תמו את מהארץ לו לוח
 הוא וכתמורה נותיה,
כר־ לשלוח לה הבטיח

ו לאמריקה, טיס־טיסה
המבטיח מתאים, חוזה

 דולאר שישים של ושכר לינה אוכל, לה
 לה לתת הבטיח הוא מזה חוץ לשבוע.

 קטנים תפקידים בהתחלה בסרטים, תפקידים
 גדולים תפקידים כך ואחר קטנים, בסרטים
 לה הבטיח הוא בקיצור, גדולים. בסרטים

מאושרת. היתד, ושרה העתיד, את
מ את סיימה לא עדיין היא בזאת אבל

 ב־ מסיבה, באותה שלה. האושר אורעות
 סס בשם עשיר יהודי בחר מונאקו,

 את הנבחר הקהל כל מבין פראנקוכיץ
 למסיבה למחרת אותם והזמין נבחרים, הכי

מוזמנת. היתד, ששרה מובן שלו. ביאכטה
 לה לקניות מיהרה היא למסיבת־ד,יאכטה

 שגריים כמו כזאת תכולה, ארוכה שמלה
 מזה. התפעלו שכולם ומובן לבשר,־בערב,

 בבוקר. ארבע עד נמשכה מטיבת־היאכטה
 זיקוקין־ ארוחודערב, עם גדול נשף בה היה

 שקהל מה וכל תזמורת שאמפניה, די־נור,
רוצה. חוגג

 קילו, שישה מיד הורידה היא׳ אושר :מרוב
 מוקפת יותר ועוד יפה, יותר עוד ונד,יתד,
 ד ולנשואין, ולדוגמנות, לסרטים, הצעות

ולצילומים. לארוחות־ערב,
 הציפו הזה המאושר הזמן כל במשך

 ד,ם ללב. נוגעים במכתבים הוריה אותה
 אינם וחייהם בלעדיה, ריק שהבית לה כתבו
 כש־ והשבוע, עליה, השפיע זד. חיים.

 וחזרה מטוס לקחה לבית, מאוד התגעגעה
 לאף ולא להוריה להודיע מבלי לישראל,

אחר. אחד
 ל״ לנסיעה מתכוננת היא עכשיו אבל

 אותו והעתיד שפיגל, סם אל ארצות־הברית
לה. הבטיח הוא

̂י ■
יכוא שיכוא, מה

ה שכל לם, שרה אצל שמעניין **ה
/  אותה מעניין לא סביבה המתרחש רעש ב

 קריירה, אחרי רדפתי לא ״מעולם במיוחד.
ה העולם צלם אותי כשגילה התרגשתי לא
כש התבלבלתי ולא בחמאם, במסיבה זה

 לי שיש כנראה קלי. גרייס עמי שוחחה
 אותי שמעניין מה כי מדי, שמרני חינוך

יל וללדת להינשא נחת, להורי להביא זה
מפי עם רומאנים שום אנהל לא אני דים.
 שיבוא, מה אתאמץ. ולא אתפשט לא קים,

יבוא.
מ והחוזה המיוחל הכרטיס הגיע השבוע

 בעל שהוא לם, שרה של אביה שפיגל. סם
 על ״חבל לנסיעתה. הסכים לבשר, איטליז

 התמוטטות שקיבלה האם, אמרה הכרטיס,״
 את רוצה אני שמחקנית, ״שחקנית עצבים,
בבית.״ בארץ, פה שלנו שרלד,


