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הוליבוד הסרטים בעיר

ו־ עגום שישב לאורח ניגש־ הכאר ארחת
נהנה, האיש ראשו. את מלטפת החלה מדופרס, ן
ד זינק, פתאום הרבה. לא אך  הבחורה את חונק ־ז

 ״טינופת, קצף: בחמת משתולל כשהוא המבוהלת,
ש הבאר, שומר המארחת חיי את הציל טינופת.״

 אותו השליך מאומנת, ביד המשתולל באורח תפס
החוצה.

 היה האורח שלי. מרגו ודא•: מוכרת? הסצינה
 היא הלא אלקיים, תמי — והמארחת תאומי, עודד
 החשפנית — קריסטל תמי היא הלא צברה, תמי

 לעולם ישראל מקירבה שהוציאה ביותר המפורסמת
הרחב.

 ליתר תמי. של בלירה עמוק נחרתה סצינה אותה
 חן כדי־כך עד מצא העסק בסרט. ההשתתפות דיוק:

להתלבש. — החליטה שהיא בעיניה,
 ב־ לומדת בהוליבוד, יושבת היא היום התוצאה:

 לבושה — מיבהני־בד ועוברת דרמטי, בית־ספר
 לכוכב־ להפוך החליטה אלקיים תמי שכן בלבד.

קולנוע. נית
ה ותעשיית כיום, סגורה שהוליבוד אומנם נכון
 שם. לא רק — העולם רחבי בכל מתנהלת סרטים

במיב־ חצליח כאשר מדאיג. זה אין תמי את אבל
 יודעת, היא אותה, לשלוח כבר ידאגו — חנים

הסרטים. את עושים ששם למקום
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 היא להתלבש ההחלטה חשפנית, שכיל
אל־ כתמי חשפנית לגבי במיוחד למדי. דרסטית

קיים.
 דוגמתה. שמעטות זו בקריירה הצליחה תמי שכן
ב צעירה כחלוצה גדלה ממארוקו, עלייתה לאחר
 חן נשאו לא שם שהחיים אלא הדסים. נחה מוסד

 — בארדו בריג׳ים היתד, שלה האידיאל מלפניה.
ובעירום.

 ומשם — לתל־אביב להגיע הרבה לה לקח לא
חשפנות. להופעות

 כשרונותיה כי לגלות הרבה גם לה לקח לא
 את וכבשה — לחו״ל יצאה היא בארץ. מבוזבזים

 שמות תחת אירופה, בירות של החשפנות במות
 מתחת אבל — שונות הופעות שונות, פיאות שונים,
ומוכר. נהדר גיף אותו תמיד מחדש צץ לכולן,

 לפני שלי, בנזרגר ששיחקה סצינה אותה זו היתר,
 הסרטים. יתוש את בראשה שהכניסה וחצי, שנה

 שהכירה היבשת את נטשה הרעיון, בה בשל כאשר
 ב־ שם הופיעה לניו־יורק, עברה כחשפנית, אותה

 להולי־ הלאה, ועברה — לבושה — מועדוני־לילה
בוד.

לבושה. — שם נשארת היא חדשה, להודעה ועד


