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 נהיה הסחנה, במימי שחזה (ימין) יית־תעמולה
 וגס ומחממת, מעודדת, יותר הרבה ׳שמאל),

התנ״ך? בארץ כזאת חורפית שמש בפני דוד

 סרטים מיני בכל מפתים תפקידים לה הציעו
 ידעה שהיא משום סירבה היא אבל טובים,

טהורות. לא שונות, כוונות בזה להם שיש
ועמק־חפו אשקלון

נערת־הגלויות — הערביה בתפקיד והסל. הערבית עם המפורסמת

 תפקידה לעומת כלום זה אבל משכנעת. די היא אברמוביץ׳. עדה
 לפרות רמז זה החלב ודבש. חלב זבת ארץ בפרסום החדש,

חלפו. לא התנ״ך שימי והמראות התמונה של ברקע הנראות

 שהיא בגלל זה את עשתה היא כי ״אם
 לא.״ ואני ללחם, רעבה

 ושם בנתניה יושבת עוד היא עתה לעת
 שלוש כבר בה בחרו מאוד, אותה אוהבים
 העיר, של היופי כמלכת פעמים
 עם כולם שירים, המון כבר כתבה היא

 חרוזים. מאוד אוהבת היא כי חרוזים,
 אפילו מוכנה היא ממנה מבקשים ואם

 אפורים שמים ״לילה, מהם: אחד לדקלם
נחושת, כצלחת / מתחת מכסיף וים ממעל,

 לפעם מפעם אך / בדממה. הים לו נח
 כשרשרת גל אחורי גל / במהלומה מתרעם

ה היבשת את ונשק היכה / אינסופית,
 החוף על צופה אני בעוד אולם / חופשית.

מ נעלה מנגינה לי התגנבה / והמים
 / ונחצצים דולקים החוף אורות / שמים.
 אצים.״ סוף מבלי ונערות נערים

 לא שאילו לראות אפשר השיר ובעקבות
ה תיירים, להביא עדה של החזה הצליח
אותם. מביאה לבטח היתד, שלה נשמה

 במישחק, אותה בהן אפילו מהולל במאי
 לה והציע שלה מהכישרון מאד התפעל
 ממנה לעשות בשביל לאנגליה, אותה לקחת

 תהייר, שהיא רצה הוא אבל שחקנית, שם
 ולזה מספרת, היא שם, שלו האהובה גם

הסכימה. לא היא
 עדה. מסבירה גלוי,״ היה לפחות ״הוא

 להיות הנתונים כל לי שיש טען ״הוא
 שבשביל אמר הוא אבל גדולה, שחקנית

 להיות צריכה אני שלי הקריירה קידום
שלו. האהובה
 ובצורה בעדינות זה את עשה ״הוא

 הוא מה בדיוק הבנו ושנינו דיפלומטית,
רוצה.״
 כמו ההזדמנות, על ויתרה שהיא מובן

 ולכן הדומות, ההזדמנויות שאר כל על
 ערומה להופיע ברצון כך כל הסכימה היא

ב בה בחר גולן כי גולן, מנחם של במקלחת
ה־ כישרון בגלל רק זה לתפקיד אמת

 אחרת. סיבה שום בגלל לא שלה, מישחק ות
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מנגינה׳׳ לי ״התגנבה
א ך* א י ב ערומה להופיע מתביישת ל

 יודעת היא כי בסרטים, או גלויות | (
 גדולות נשים בדרכי בזה הולכת שהיא

הצטל לורן סופיה ״אפילו ממנה. רטובות
בגאווה, מספרת היא ערום,״ חזה עם מה

 ,אחר מוכיחים החדשה, בגלויתה לעדה מסביב העקבות השמש.
 לשמש מתחת חדש שאין שאמרו למרות לעקוב, אפשר עוד מה
עמוק. חורפי בשלג המכוסה עיר בכל עצום רושם ייעשה זה
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אחרי העוקבעך לאנשים רצינית תעמולה לא זה אבל


