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ספרדית. בתלבושת גם מופיעה היא כן לשנו הלטינית. החיצונית צורתה נצרת. בעיר במינזר

 בקובות הופיעה תחילה לחשפנית. הפכה
 ברנרדין, אותה גילה שס פיגאל, של הלילה
 הקרייזי־הורס, מועדון של הכל־יכול הבוס
 לאחת אותה שהפך העולמי, החשפנות היכל

מכוכבותיו.
חשפ הפסיכולוגים, קבעו דבר, של בסופו

 שתי הן אלה דבר. אותו זה ונזירות נות
 ביטויים שני — המקל אותו של קצוות

 אם אבל קיים. שאינו הגוף אל להתנכרות
 כחשפנית מופיעה היא כריסטיאן את תשאלו

 לי שמאפשר כסף כסף, הרבה ״לעשות כדי
אחותי.״ אחר לחפש

★ ★ ★
״הכד

חדשות״״״־;״״ פנים
ההופעה. לפני הקלעים מאחורי עצמה אפרת

דהירת״
*  רמזו השנים במשף שצברה ידיעות ך

מ־ באחת במינזר נמצאת אחותה כי לה | ן

דה־גול! בעד
עכשיו, מכירה. לא שאני אשה

 דוז־ הגנרל של מעריצה שהיא עצמה על מעידה כריסטיאן
שתתפתי גול. ת אפילו ״ה  מ־ מכות וקיבלתי למענו, בהפגנו

הגנרל.״ סכם רוצה מה מבינה אינני ישראל, את כשהכרתי

 כל את בימעט ״עברתי הים־־תיכון. ארצות
 ועד ״מפורטוגל כריסטיאן, מספרת האיזור,״
 בחיפושי המנזרים כל את סרקתי תורכיה.

 כבר ביקרתי ■בישראל אפילו מדליין. אחר
 דבר. מצאתי לא אבל שנים, חמש לפני פעם
 בלבנון, שהופעתי בעת חודשים, מספר לפני

 נמצאת אחותי כי לי שסיפרה נזירה פגשתי
ההצ את כשקיבלתי בנצרת• המנזרים באחד

 משום — עליה קפצתי בכליף, להופיע עה
נוספים. לחיפושים הזדמנות לי יתן שזה

מוסי אלי,״ חביבים נורא כולם ״בישראל
 מאנשי לי, עוזרים ״כולם כריסטיאן, פה

 ניסיתי משרד־החוץ. פקידי ועד משרד־הדתות
 אבל קרובים, לחיפוש המדור דרך אפילו
 הבעייה ביהודים. רק מטפלים ששם לי אמרו

 וספק שמה את שינתה כנראה, שאחותי, היא
 קוטי.״ מדליין היא ששמה זוכרת היא אם

 יש האם האחיות? כשתפגשנה יהיה מה
 להפוך כריסטיאן את תשכנע שמדליין סכנה

 כריסטי־ אומרת יודעת,״ לא ״אני לנזירה?
 להיות.״ יכול ״הכל אן,

 את זו תפגושנה שכאשר הוא שבטוח מה
ש סיפורים מאותם סיפור עוד צפוי זו,

 בנוסח עליהם, לקפוץ ממהרת העיתונות
 שנה 25 זו את זו ראו שלא אחיות ״שתי

 בישראל.״ נפגשו —
פגישה? איזו ועוד — פגישה תהיה זאת

~ לולו כבר היא
הכסף.״ רק חשוב בשבילי ככוכבת, מתנהגת


