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בעיניים סיפור
 למדה וולד״ בציבעי צבוע

להשתכשך יכולה גס היא

 נזברית־ שעלתה צעירה של סיפורה הוא
ת  ששערה לילה שניס. כשלוש לפני המועצו

 רובינשטיין הלנה חברת של האיפור שעם
מפניה. "רד שהאיפור חשש כל ללא במים

1 1 1  חברת מתוצרת בגר־היס, זהו 1 (1
! /1  לילה לובשת אותו גוטקם, 1 * ■1

משבצות. מבד עשוי הוא בתחרות. תופיע ובו

א ך■ ת י ד ב  שלום בכלבו כיום עו
 לה ויש בבת־ים, גרה בתל־אביב, \ 1

 גובה חומות, עיניים בלונדיני, שיער
נשו ואחות בגרות כיתות שלוש ,169
אה.

המים, למלכת 8 מיספר המועמדת
 עדיין יודעת לא לספר, נעים שלא כמה

בעב עונה היא לדעת?״ ״איך לשחות.
 ים.״ שם ״אין שלה. ביאליק של רית

לא? ים, יש בארץ פה אבל טוב,
 עסוקה.״ הזמן כל אני פה אבל ״כן,
בדיוק. זהו או. עסוקה? במה

 שהיא באמת חושבים אתם אם אבל
 הוא חייה חלום תנוחו. חדשה, עולה

 לחו״ל. סתם לא לחו״ל. לטיול לנסוע
לסקנדינביה.

ליש נהפכה שהיא מוכיח לא זה ואם
כן? כבר מה אז גמורה, ראלית

היא בלבד שנים שלוש פני <■
 הדממה, ליהדות עדיין השתייכה /

 לה. המה ישראל עם כל של וליבו
 ליבו לה יהמה כחודש בעוד

 אבל שוב, ישראל עם כל של
 תעמוד היא שונה: מסיבה

 תנסה בבגד־ים, לפניו אז
מלכת־המים. בכתר לזכות

 נולדה ,20 זידודרץ, לילה
 בברית־המועצות באוקראינה,

דוז־ לדקדק רוצים אתם אם
 מה שם עשתה היא קא.

העמ נערי כל שם שעושים
הת גם לכך ובתוספת לים,

 בגלל בתיאטרון. אהבה
שח שהיתר, שלה, אמא
 בפולין תיאטרון קנית
 מרוסיה עברו הם לשם

 מאוחרת בתקופה
יותר.

 זו אהבתה את
אי הביאה היא

לישראל, תר,
והביקורים

 לה עזרו בתיאטרון
 אל עברית. ללמוד
 אבל אותר״ תצטטו

ב יש עוד מה
 העברי תיאטרון

דיבורים? מלבד
ל שירים,

זאת, עומת
ממשי היא

ה על אבל בלע״ז. עדיין לכתוב כה
בעברית. מנגנת כבר היא פסנתר


