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 לפני ״בדיוק שלה: את הסתירה שדווקא
 באופרה להופעה כשהתלבשנו ימים, כמה

 התלבושות את עצמנו על והעלינו שמשון יי
נעמדנו, בחוץ, הפופיק עם ההיסטוריות

 לבדוק והחלטנו הראי, מול הרקדניות, כל
 זכיתי. אני יפה. יותר פופיק יש למי
 את לבחור ייצא הזה שהעולם ידעתי לוא

 התלבושת עם מופיעה הייתי הפופיק, מלכת
האופראית.״

הס תל־אביבי, עסקים איש כצמן, דני
 חברתו, של הכובד מרכז על בדיווח תפק

 ״הפופיק באירופה, בטיול הנמצאת נועה,
בגאווה. הכריז משגע!״ ממש הוא שלה

 רווח השקרים״) (״בוטיק זאב השחקן
חד עולה קלוץ, גלינה את לשכנע ביקש

 את להציג בחברתו, שהיתה מרוסיה שה
ה כיסתה יום שבאותו אלא מועמדותה.

של גופה של הכובד מרכז את חולצה

יוד מדווחים וההפסד, — היפהפייה גלינה
ישראל. עם כל של היה דבר, עי

 כשנשאל הכרמל בשוק אטליז בעל הסביר
 טריים ״מפופיקים הפופיק: על דעתו מה

 בכלל הם והיום מלכים. מאכלי להכין אפשר
 הפופיקים.״ ביוקר, לא

לה ביקש גורדצקי, דן החיפאי המהנדס
 לו כשהוסבר לתחרות. מועמדותו את ציג

נע בלבד, נשיי טבור של היא שהבחירה
 הנשיית ההפלייה נגד בתוקף מחא לב,

בארץ.
הת בשטח, עברה קיבוצניקיות קבוצת
כש הוא? איפה פופיק? ״איפה עניינה:
מרד בשחקן כאן מדובר שלא לחן הסבירו

 ״העירונים התאכזבו: ארנון, (״פופיק״) כי
 לעשות!״ מה להם אין כבר האלה!

 עניין היא הפופיק מלכת בחירת כאילו
בכך. מה של

 חושפת אגידן ליליהשחקנית
 אך פופיק, אמנם

 — אחרים אברים גם להבליט ממשיכה
 אהובה למטה: הארוכות. רגליה כמו
 שפת־ על מכנסיה את איבדה )16( כהן

 הביתה, בדרן במגבת עצמה עטפה הים,
 ביותר. משובח פופיק באקראי חשפה

 זה אבל במיקרה, לגמרי לי בא ״זה
אמרה. היא בעיני,״ חן מוצא מאוד

 פיקנטית.״ אופנה זו ״כי אותה, כבשה הפופיק
 בחיוך, מגיבה היא — כך כל המובנות — חוב

 להנאתה. הוסיפה הפופיק״ כ״מלכת בחירתה
 אבל יפות, יפות, ממני.״ יפות חתיכות יש הרי

קמיאבי. דינה :מימין למטה בתמונה כזה. י

!ופיה
ה מברוקלין, אייזיק קטי ואילו האשד,.״

 הצהירה, ימים, חודש מזה בישראל שוהה
רא פעם ״זוהי :יהודי־אמריקאי במיבטא

 האופנות כל נועזת. מרגישה שאני שונה
 העניינים למרכז בכלל הגיעו לא האחרות

 בחוץ.״ הפופיק עם עכשיו שזה כפי
— הישראלית באופרה רקדנית סיפרה

 מחמיאה היא אם במיוחד חדשה, אופנה לכל ששה )12( גיל שושיהרקדנית
 בלבוש ברחוב נראית היא אין הפופיק, אופנת תחילת מאז לה.
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