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״״״;,״ הסמלת אהבת
 בעיתון בצה״ל, כסמלת המתוארת היפה,

 ב־ מעולם שירתה לא אמנם הלנה איטלקי.
כאלה. בדברים כיום מתחשב ■מי אבל צדז״ל,

 לנו הופיעה לביא, דדיה עקבות ך*
 אבל — ח־ילת שחקנית עוד באיטליה .4 ,׳!

 כמוה, היו החיילות כל אם חיילת! א״זו
 הזו החיילת שכן בעולם. מלחמות היו לא

 מלח אוהבת לא ,אני ומקיימת: — מכריזה
 אוהבת אני אהבה. רק מעניינת אותי מה.

 ואת החיים, את אוהבת אהבה, לעשות ,
 משרתת אני מולדתי ואת ישראל. מולדתי,

 הייתי מאשר יותר הרבה שחקנית. בתור
חיילת.״׳ בתור זאת עושה

 מהצ׳יזבאטים חלק הינם אלו מחץ דברי ן
אי וארצות איטליה, בעיתוני מתפרסמים ד

 הלנה בשם צעירה אודות האחרות, רופה
מזלה את לחפש מישראל שיצאה רונה,

 בארץ. !ור7לבי השבוע שהגיעה רונה, הלנה
 16 בגיל בעירום הצטלמה ל,בישרא גדלה

באירופה: ככרכבנית והצליחה ב״פלייבוי״,

• ₪ . ! ד ש ש

ת שד בתנוחה סי סכ

בישראל
נקלט זו בתמונה

 שהתקיימה ״שבלול״, של הבכורה בהצגת הפסקה בעת רונה הלנה
 טורים. ויליאס הצלם לידה: בתל־אביב. בחצות האחרון במוצאי־שבת

אנדרם. אורסולה של זה את המזכיר המפורסם, חיוכה בבירור

 נכון והצליחה. — הגדול בעולם כשחקנית
 טיי• אליזבט של למתחרתה הפכה לא היא
 בההרפתקנים, להופיע זכתה היא אבל לור.

ו בונד, ג׳יימם עם מלכותה הוד בשירות
ל זכתה היא בקיצור. סרטים. כמה עוד

 צעירות אלפי של משאת־נפשן את השיג
ו בהחלט, סביר גוף בעזרת — ישראליות

 חיוך, בעת ביחוד הדומות, נאות, פנים
 הגיעה כאשר אנדרס. אורסולה של לפניה
ל הלנה סיפרה לישראל ראש־השנה בערב
הזה: העולם כתבת

- אמנות אם
מתפשטים אז

אל ונעתי ך* ר ש נולדתי, .1956ב־ לי
/ פול גבול על שנים, וחצי 21 ולפני |/
 ב־ רננים בג׳ת־ספר .למדתי גרמניה.—ניה

 ושם לניו־יורק, נסענו 1961ב־ תל־אביב.
 ואחר דוגמנות, בעבודת בתחילה זכיתי

ה רובינס, הרולד של בסירטו בתפקיד
 לאירופה, עברנו יותר מאוחר הרפתקנים.

 באיטליה.״ להתפרסם התחלתי שנה ולפני
 החלו האגדות בסיפורי שקורה כמו ואז

ההצלחות. באות
 בזכות נגרם ספק, ללא מפירסומה, חלק

 בפל״בוי שהתפרסמו שלה צילומי־העירום
 מתייחסת הלנה .16 בת היתד, כאשר —

 אוהבת אינה היא מעשית. בצורה לעירום
זה אם אבל היא, אומרת בסרטים, להתפשט

ה ע ב הו ה
ומתפשטת. בעיות עושה לא היא אמנותי, סרט

- רומן
המפיק עם

דר־ בעלת היא ברומא. כיום מתגוררת לנה
 ידידים לה יש במרוקו. ווילה אמריקאי בון | ן

 בארמונו לביקור על־ידם נלקחה שעבר ובקיץ ערביים,
 ערבי. הוא ברומא דירתה סיגנון גם חסן. המלך של

בהתח מדי, ליברלי קצת אליה הערביים ידידיה יחם
 ישראלית. כחיילת לו זוכה שהיא הנרחב בפרסום שב
 מתייחסים שבה הרצינות מידת את כנראה שמוכיח מה

 את מישהו גילה אולי או זה. לפירסום אלו ידידים
קצת — 15 בגיל ישראל את עזבה שהלנה אוזנם
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