
ס א ו ה ל כ תו ח ה טווו ל ה1הו שי די  ג

ה י ר ו ה ס ל י ו ק ו ד ה ו ש ו י מו ג דו  ה

ה. ערק תה ואילצו ש ר או ו חו  או - ל

ה ט חלי ה אל ש שר ה שי טנ ה ק י עלי

המיסחווין אשת[
 מהונגריה, שברחה

עוד בוודאי רבני
1■ 111117—ו■■ 32

 הדוגמנית דבני, סוזי של המיסתורי היעלמה
 לאחר חודש, לפני רק לארץ שעלתה ההונגריה

 סוזי פרשת אותה. להכיר שהספיק מי כל את בתדהמה חיכה
סתלקה.ה מדינה ולאיזו מדוע וודעיי רוכאש אם גלים, תכה . ----- ״- . . ..ד.״—.

 שבאה היפהפייה, האשה כי לספר ידעו הם
ב היפהפייה השש, בת נאטאלי בתה עם

ש ולאחר מבעלה, התגרשה עצמה, זכות
 במיספר המערבי, החופש טעם את טעמה

 את לפרוץ החליטה לווינה, שערכה סיורים
הברזל. מסד

ב באנטישמיות הרגשתי שלא ״למרות
בהונ לעיתונות, סוזי אז סיפרה הונגריה,״

 מתורג- מתרגמת דבריה כשאת צחה, גרית
 מיל- אחרי בעיקר ״הרגשתי, צמודה, מנית
 ואז יהודיה, שאני יום־הכיפורים, חמת

לישראל.״ לעלות החלטתי
 בעל פולופ, לסלי גם סייע להחלטתה

הרבה השוהה בישראל, בגד־עור מיפעלי

 מישפח־ ולביקורים עסקיו לצורכי בווינה
 הוא בווינה, פולופ בה כשפגש תיים.

בארץ. מכובדת ופרנסה עבודה לה הבטיח
 שאותם לחודש, הדולרים 160 לעומת
בהונ בדוגמנות קשה בעבודה הרוויחה

 לה שהציע המשכורת לסוזי נראתה גריה,
 הבטיח למשכורת נוסף ממש. כאגדה פולופ

 לחדל נסיעות משלה, דירה גם פולופ לה
מולד הונגריה, אשר נוצצים חיי־זוהר —

לה. לספק יכלה לא תה,
ב היה להונגריה שלה הנפשי הקשר

ה שהצעותיו כך ביותר׳ רופף עת אותה
 פורייה. קרקע על נפלו פולופ של מפתות

״החו סוזי, סיפרה חופש,״ אין ״בהונגריה
יכולתי לא פעם אף קיים. שאינו כימעט פש

האשה
 או שחזרה
ש! הנ

 התל־אביבי המישרד מזכירת יקי, ף
 נדהמה. בגד־עור בית־החרושת של 1

תש ודרש מנצרת, נהג-מונית ניצב מולה
 שלכם, הדוגמנית של הנסיעה ״עבור לום

הארץ.״ את שעזבה
 בגד־עור של מהמיפעל אותה ״לקחתי

 בתל־אביב,״ הילטון למלון במיגדל־העמק
 ו- שעות, ארבע לה חיכיתי הנהג. סיפר

 שגרירות. לאיזה אותה לקחתי אחר־כך
 בן- לנמל־התעופה ישר נסענו מהשגרירות

 מטוס על עלתה שלכם והדוגמנית גוריון,
הארץ.״ את ועזבה

הדוג את מתאר נהג״המונית כשהחל
 חשד ויקי של בליבה מייד התעורר מנית,
 הדוגמנית עם כי הנהג סיפר כאשר נורא.
 החשד הפד השש, בת בתה גם היתה

בבל שנודעה מי דבני, סוזי ודאות:
 כדוגמנית קודם־לכן, מיספר ימים הארץ

ועלתה מארץ־מולדתה שברחה ההונגריה

 תאו־ פי באותה מהארץ, הסתלקה לישראל,
באה. שבה מיות

הבטחה
חיי־זוהר של

 כחודש לפני דכני פרזי שהגיעה ך!
 עליה נפלו בן־גוריון, לנמל־התעופח ע*

 במוצאי והרכילות האופנה וכתבי צלמי
דוג יפהפייה, תמירה, היתד. היא רב. שלל
 עד אצבעות־רגליה מקצות מקצועית מנית

 מ־ אחת היתד. היא והעיקר: קודקודה,
 שמעבר הונגריה, של דוגמניות־הצמרת

 הפירסום מדוגמניות ואחת למסד־הברזל,
זו. בארץ ביותר הידועה והסרטים

 הראשון מהרגע אותה ליוו העיתונים
הארץ. אדמת על כף־רגלה דרכה שבו

 לישראל בערותה נללית סנסציה
 באונו ההונגריה הדוגמנית נעלמה
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