
ראשונים לזנות טוענת אלמגוו וגילה שלה הקמיעות את בעולם

ע גילה של הקמיעות ״
 ובה קבוצה :לימין משמאל השחקנית. צוואר על קבע דרך

מאלמוני קיבלה אותו מזהב, ארוס קטן. מגן־דויד יד־״פייג״.

 צמד אשר קטן תיאטרון־בובות מעליהם, מהאוסף. שהתלהב
 מיצחק גילה שקיבלה יד :בהמשך להפעלה. ניתנות בובותיו
 וטבעת קטנה, ״חמסה״ שימושי, בינוקל גדולה, ״חמסה״ ג׳יבלי.

הרואי. קצרות לעיניה הותאמו שעדשותיה גילה, של הנישואין

 בבראזיל מזל. לה שהבאתי מפני שזה
 הפייג מאז נפוץ. מזל קמיע הם הפייגיס
ארבעה. עוד לי נוספו הראשון

כש למזל מיענקל׳ה קיבלתי החמסה את
המכשפות. ציד להצגה: החוזה על חתמתי

 זה ממנו. קיבלתי הגדולה החמסה את גם
הפרפרים. וצייד הכלה להצגה היה

סוגים. מיני מכל ידיים המון לי יש
 הקטן.״ מג׳יבלי קיבלתי למשל אחת יד

ושלח שנים כמה לפני לשיקאגו נסע הוא

 נפלה המיכתב את כשפתחתי מכתב. לי
משו היתה הזו. הקטנה הזהב יד מתוכו

 איפה לי נפלה היא אבל אבן, עליה בצת
שהוא.
אותו מצאתי לי. קניתי הביווקל את

ל | *1 ן בהופעה השחקנית־זמרת י
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 מגו־ בולט שבמרכזו הקמיעות אוסף את
נלה אינה דליה גם כגילה, ענק. דויד
מענק־קמיעות. להיפרד במיוחד בת

 של הידוע שוק־הפישפשים בפורטו־בלו,
 לי, מתאימות עדשות לו הכנסתי לונדון.

בלינדרית. חצי הרי אני כי
דג־מזל
לפרמיירה

 שלי הנישואין טבעת גם כאן שנה *
 בסרט ענדתי שאותו הצנחנים וסמל

 חברה לי דחפה הזד, דג־הזהב את מצור.
 המסך פתיחת לפני בדיוק טובה נורא־נורא
 הכניסה היא ד׳ארק. דאן של לפרמיירה

 למזל״. ״זה ואמרה: הבגד לתוך זה את לי
 היו הביקורות יודעת? אני הועיל? זה אם

מעורבות...
 צד, בכל מיסגרות שתי גם לי • ויש

 — שלי אבא של התמונה את שמכילות
 המיסגרות את גם אלכסנדרוביץ׳. מאקס
בלונדון. הפישפשים בשוק קניתי האלה

 הזה האוסף כל את אאבד אם הכל סך
 פחות לי יהיה אם יודעת לא אני מחר,
 חבל נורא לי שיהיה שבטוח, מה מזל.

מזכרות. של נהדר אוסף על

 יחידת מוותיקי ג׳יבלי, ליצחק הכוונה *)
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5**2.מי דליה של הקמיעות
 מיש־ להגשמת כריסטופורוס של קמיע מיניאטורי. נבל :ימין

בודהה דליה). של (מזלה מאזניים גדול. מגן־דויד אלות.

§ ידי־ קטן. מגן״דויד מיניאטוריים. עתיקים אופניים משנהב.

 § ל״י. 600ב־ בפורטוגל המקומי בשוק שקנתה ענק, מאזני ליד
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