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ובמג מידי בחצאית תל־אביבי, בבית־קפה שרונהמשיים חיוו
ם פיים ה שמלתה. את תואמי מין: בתמונ  קאנדיס מי

מן לא שהוצג ההרפתקנים, הסרט מתוך בסצינה ברגן, תמו בתל־אביב. מז ב
מין: הקיצונית נה התמירה. בקומתה שרונה בולמת — ברחוב בעוברה מי

ב שזכתה הראשונה הישראלית היפהפייה
בינלאומית. בתחרות־יופי ראשון מקום

הצעי ונפגע. הציץ של מקרה זה היה
עו לתוך בבת־אחת נסחפה הישראלית רה
 ומה — והבינלאומי הישראלי הזוהר לם

ה ״עילם בעיניה: מצא־חן לא שם שראתה
 קובעת בלבד,״ חיצונית אשליה הוא זוהר
ש ״אשליה נוצצות. הכחולות עיניה היא,

גבול.״ ללא ושחיתות ריקנות על מכסה
 עולם באותו שפגשה, הגברים על דעתה

ו — יותר חיובית אינה שגילתה, חדש
 ״הגברים גילה: בת לגבי למדי מרירה
 מערבולת לתוך הם גם נסחפו זו בחברה
 הדרך, לאורך מקום שהוא באיזה הרפש.

 המקנים הפנימיים הערכים את איבדו הם
אדם.״ להיקרא זכות לאדם

לצבא
חודש בעוד

 הן האכזבות אפילו ,18 שדגיל לא
 לצאת משתוקקת עדיין היא יחסיות״

 היתד, היא להכירו. להמשיך הגדול, לעולם
 הזה והקצת — ואקפולקר בהוואי קצת

בעיניו־״ מצא־חן
 בסוף מעט. להתאפק תצטרך היא אך

מה ישר כמעט — מתגייסת היא החודש
 מא־ד: קצרה עצמאות חופשת לה היתד, בית

רש בעצמאות זכתה היא חודשיים לפני רק
יבד. להתגיירי עברה כאשר מית,

 זכתה כאשר מלאה: אך — קצרה עצמאות
טי כרטיס במקום קיבלה הראשון, בפרס

דולר. 5,000 על צ׳ק לעולם, מסביב סה

פרינציפים
חתוליים

ק ם צ  בפה וצרפתית אנגלית בבנק, ה
 העולם נוספות״), בשפות קללות (״וגם

 הופעה, לי יש כסף, לי ״יש שלה: כולו
 היא רוצה,״ שאני במי לבחור יכולה ואני

 ונאיבית צעירה שאני יודעת ״אני מסכמת.
נו כשאני אפילו חתול: כמו אני אבל —

מתאוששת.״ תמיד אני פלת,

בר קאנדיסהאמויסאית■־
ה נוכח גן

ה את המבליטה אופיינית בסצינה מצלמה,
ניכר. די מאמץ ממנה שדרשה החיה, בעתה

 מראש שרונהוהישראלית ־
חי בתנוחת

ה בין וודמיון את המראה מכוונת, קוי
ת שתיים. ת הפוזו רבה. בקלות לשרונה באו
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