
נילהה־מעס
הבריאים החיים את שסימלו

 העולם של 1965 נמלכת־הצעדה
 הנערות אחת בילהה היתה הזה

הצברי. היופי ואת והפשוטים,
עכשיו - רילהה

הווי גם בילהה מסמלת — דירתה

 בתסרוקת בקצרצאית, בהידור, לבושה
שב הזוגית המיטה רקע ועל מוקפדת,

ביום. יותר הרבה נפוץ טיפוסי, ישראל'
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יפח-התואר. ב־לסס בו, רק רצתה בילהה אן אחריה. לחזר ניסו בחירתו, טל בו התקנאו קונרי

 מחול־שדים בארץ השתולל שכו?ן שך **
 הפקידה קונרי: שון של מיטתו סביב

 ניסו לסקי נעמי והטלפונאית דורון מילי
 צוורן ברוריה אשת־החברה למיטתו; לקפוץ

הש יריב זיודד. הרכילאית ממנו; השתגעה
 ל־ החקרבה שרק אשה וכל אותו; מיצה
 של מכסימום ממנו להפיק ניסתר, ,007

אישית. ויוקרה פירסומת
 משהו איתו לעשות להצליח מבלי כמובן,

רציני.
 הארץ גבולות את יצא ששון לאחר רק

 אמיתי, נשי מגע מכל וטהור — בשלום
 שמועות החוצה להסתנן החלו — לכאורה
 תל־אביבית נערה אודות ועקשניות זדוניות

 דווידוביץ: בילד,ה בשם
 אמרה שלם,״ לילה איתו בילתה ״היא

 איתו.״ אחת במיטה ״ודוזקא השמועה,
— בילד,ה את שריאיין הזה, העולם כתב

 נתקל — 1965 של מלכת־הצעדה שהיתר, מי
 הייתי ״לא ומוחלטת. טוטאלית בהכחשה

ב וטענה, בילהה התעקשה במיטה,״ איתו
 איתו.״ ביליתי לא ״בכלל התחלה,

 זאת שבכל התברר השיחה בהמשך רק
 ידוע, בבוטיק העובדת היפה, הזבנית הכירה
 יותר ואף הגדול. שון את לקליפורניה, סמוך

 שלפני ד,נאד,־מאוד, הבלונדית הכירה. מסתם
 זן במלון בספרית הצליחה בבוטיק עבודתה
הכל. את גילתה בלונדון, או־פייר וכנערת

★ ★ ★
למשכורת תתוספ

ורבת הרפתקנית נערה היא ילהה ך*
, בתל־אביב. היטב המוכרת מעללים, ^

 אבא בהירת־השיער לזבנית שיש אומרים
 לה שנתן הוא לדבריה, אשר, מוסך, בעל
 בסוף מאוד יקר בטעם המרוהטת הדירה את

 לה נתן גם והוא בתל־אביב, דיזנגוף רחוב
למשכורת. כתוספת כסף

ו חברות לבילהה יש אלה כל על ונוסף
 להגיע הצליחה היא אלה כל ובגלל חברים,

מאוד. קרוב בונד. לג׳יימס קרוב
 ירד בארץ לשהותו האחרון השישי ביום
 הוא שם הילטון, מלון של לבריכה קונרי
 ואילן שאולי כרפי מרעים חבר פגש

חבר היתד, גם בבריכה רמאל. (״אונגליק״)
אחרת נערת־זוהר ביללה, של הטובה תה

 בייקר, סטנלי השחקן אשכנזי. עמליד, בשם
אש אחרי בהצלחה חיזר קונרי, של ידידו
 אתם ״אולי בידידו. התקנא וקונרי כנזי,

 את שאל הערב?״ נערה לי להשיג יכולים
ו הרבה חשבו לא אלה אותו. הסובבים

 שהם נחמדה הכי הבחורה את מייד הציעו
דווידוביץ״. ״בילד,ה מכירים:
 שבא הוא זוכרת שבילד,ד, הבא הדבר

 ישר בערב אותה ולקח רמאל אילן אליה
 הילטון. שבמלון הערוד בבר קונרי, שון אל

 מאוד, נחמד היה שון ושתינו. ישבנו ״שם
 וסיפר ידי את לחץ בעיניים, ישר בי הסתכל

יפה.״ אני כמה לי
 שון הציע יפה, שהיא כמה להוכיח כדי

 בקסבה, ארוחת־ערב לאכול ילכו כולם כי
ב החשבון על לחתום בייקר לסטנלי ונתן

 השולחן, בראש שון ישב בקסבה הוורוד. בר
לידו. ובילד,ה
לו מזכירה אני כי לי סיפר הוא ״שם

ד׳

...

כי הרבה, נערה בחיים, אהב הכי שהוא הנערה את
ב׳ ססנלי לי דומה שהיתר, ביוון, פגש אותה אשר
 החשבון, אותן שיער, אותו מים: טיפות שתי כמו

לו נתנו הבעה. אותה פה, אותו עיניים,
לירוו 200 אותו: ושאלתי מתחמם, העסק כי ״ראיתי

 ויש ,כן, לי: ענה הוא נשוי?׳ אתה ,שון,
 נכון?׳ משנה, לא זד. אבל ילדים, שלושה לי

 כזה כוכב עם להסכים מוכרחה ״הייתי
חרז̂  גדול.״

ם החשבון כי הסתבר הארוחה, את כשגמרו נ ״ ג \6
ללק] שון כל־כך למד, יודעת לא ״אני לירות. 400 הוא
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