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להי הסכימה לא ואופן פנים בשום היא
:מהאיפור, פהד־ימוות פחדה היא כך. ראות

 אמרה אחר־כך שלה, לעור יזיק שזה טענה -
 פסיכולוגית, מבחינה מסוגלת, לא ׳־שהיא

 הגדול פחדה אולם זקנה. עצמה את לראות
 או צלם איזה יסתנן שמא היה ביותר

 עם אותה יצלם הצילומים, לאתר עיתונאי
 נראית כך ׳הנה, :ויכתוב ד,מזקין האיפור

כיום.' טיילור ליז
או הזיקנה, סצינות בכל הצטלמתי אני

 ליז ישל קלוז־אם צילומי שילבו בסרט לם
 ששיכנעו והן הנפלאות הסגולות עיניה עם
 זה הסצינות. בכל המצולמת זו היא כי

 קשה אותי. דק רואים סרט חצי מדהים.
הב ובעלי אני שתינו. בין להבחין מאד
 גדולות יותר ליז של שאוזניה מכיוון חנו.

משלי. עבות יותר ואצבעותיה
הצטל־ היא לליז. נזקקו הפנים ילומי

 שאני בעוד זקנה, כאשר. שעה
 אותה כשצילמו שבועיים. במשך י

 עי- שאף כדי בית־החולים, כל
אותה. יראו או יצלמו לא צלם

 במאה בוטחה היא הזו צי־השעה
 בא מיוחד ואיש־ביטוח ירוה,

היתד. מצב באיזה בדיוק ובדק
 שהוסר אחרי מצב ובאיזה האיפור,

מפניה.
 המאסרים אחד דודרוסו, היה ?מאפר
 שעות שלוש ,ארך האיפור בעולם. יד,ידועים

 כל־כך יושבת היתד. ליז אם יום. מדי
 והיא משתגע היה המאפר זמן, הרבה
משתגעת. היתד.

ברגר. הלמוט עם סצנת־ריקוד לי היתד.
יסודי, באופן וטוב מאד רגיש אדם הוא
הצי כל במשך בעיות. המון לו יש אך

באנ ופגע התפרץ עצוב, ■נורא היה לומים
בכפם. עוול לא על שים

 הרכילויות
ליז של

 לבושה מהצילומים חזרתי אחד ום ף
 התואם ובכובע הנהדר במעיל־המינק

 חיבק מישהו למלון וכשהגעתי ליז, של
 את, מי לי תגידי ׳אל ואמר: בחום אותי !

 פונדה. הגרי היה זה יודע.׳ כבר אני
ועם איתו ביליתי מצויינים, ידידים הפכנו

לצ

פור

טיילורו ליו של
 ובחולצות- בג׳ינס הסתובבתי אני שיטים.

 בסרט השתתפו באירופה המי-ומי כל טי.
 געשה כאמור, הסרט, כי ניצבים בתור הזה

 מקום־הבי- הרי היא וקורטינה בקורטינה,
 כיש־ אחד, יום הגבוהה. החברה של לוי

 המפורסם הרוזן אמר יחד כולנו ישבנו
״זאת עלי: מצביע כשהוא אסטרהאזי,

 תכשיטיה כל את השאירה חכמה, אשד,
 אותו לנער טעם אפילו היה לא בכספת.״

לי. מאמין היה לא מילא הוא מאשליותיו,
 הוא ביטון ריצ׳ארד עם מאד התיידדתי
 על שאלות המון שאל נהדר. איש־חברה

היהו בבעיות מעורה ממש והיה ישראל,
 העיקרית הבעייה האיזור. ובבעיות דיות
 וזה הזמן, חוב ׳שתוי שהיה היתד. שלו
 הגדול הכוכב את לדאות פאתטי מאוד היה

 שוטה מעצמו עסה או עצמו, על חוזר
 עליו רכילויות המון הלכו הסט על מוחלט.

 מה לדעת היה אי-אפשר אבל ליז, ועל
באמת. קורה

 לבקר ליז ■ישי ילדיה כל באו בפסח
 אני מאושרת. מאד היתד, והיא אצלה,
 יין בחזרה אתי והבאתי ארצה נסעתי
יהודים. היו אנשי־הצוות רוב כי ומצות,

 התעלפו הזקנות
מהתרגשות

באתד־ד,צילומים. מאושרת ייתי ך*
 שב- החיוביים הצדדים מכל נהניתי 1 1

 לקאריירה יקרה מה לדאוג מבלי הסרטה,
 הם כי מבסוטים, היו הסרט אנשי שלי.

 שציפו. ■ממה יותר הרבה ממני קיבלו
הפ שווייצי, שעון כמו לצילומים דייקתי
 שעות, למשך המאפר בידי ■פני את קדתי

 וכשהסרט להתווכח, בלי דברים על חזרתי
 ליז, עם ■נוסף סרט לי הציעו מייד נגמר
 מובן עצמי. בזכות אתי סרט לאחריו ומייד

 לפתוח כוונה כל לי היתד, לא שסירבתי.
חדשה. בקאריירה

מה במיוחד לי הזכורים הדברים אחד
 חיי, ימי כל אותם אשכח ושלא סרט׳
 שבה מאד, יפה סצנה צילמנו כאשר אירע
 בית־החו- את עוזבת אני הניתוחים לאחר

והרופא-ד,מנ שלי המרצדס במכונית לים
אותי. מלווה תח

 ישבנו ואני המנתח את שגילם השחקן
הצילום. את שיכינו וחיכינו במכונית,
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 תבחר קאריירה באיזו החליטה לא עדיין מתלבטת. עדיין היא אך מרוצים, והילדים כבר
איתה. להתקשר טרחה לא וורנר, ג׳ק החדש, בעלה עם בארץ ביקרה כשליו להבא.

 אימצו ממש הם הזמן. כל סוזי אשתו
 שהוא לי סיפר הוא ביחד כשהיינו ^אותי.

 בגלריה. תערוכה אצלי שיעשה ואמר צייר, ך
 תתגורר לרומא, שכשתבוא הבטיחה סוזי

 שנים, שלוש עבדו שמאז מובן בביתי.
 זה, אבל מהם. שמעתי ולא ראיתי ולא

 הזה במיקצוע שלהם. החיים סוג כנראה,
 ואז ביחד משהו עושים נפגשים, אנשים

 מהניתוק חלק זהו לדרכו. הולד אחד כל
השחקנים. של בחייהם שקיים

 הצילומים, במת על מצויין הרגשתי 1
 למצוא טוב, להיראות השתדלו האחדים כל
 חשבתי אני הבא. הסרט על כבר חשבו חן,
נה אני כמה ועד הנוכחי, הסרט על רק

 סרט לעשות ■תוכניות כל לי היו לא נית•
נוסף.
 בעבודה מסתובבת, •תמיד היתה ליז

ותב- יהלומים ענודה כשהיא לה, ומחוצה

 טרביסו. העיירה ליד קטן בכפר היינו
 ■ועם המשגע ד,■מינק עם במכונית ישבתי

ה עם ושוחחתי הענקיים, מישקסי-השמש
זק שלוש למכונית נצמדו פיתאום שחקן.

 לקבל הולכות הן כאילו בי והסתכלו נות,
 להן היה לא התרגשות. מרוב התקפת־לב

האמיתית. ליז שאני ספק של צל
 מפורסם, להיות זה ■מה ראיתי פיתאום

לבני-אדם. עושה הפירסום מה הבנתי
 אך חולפת, אפיזודה בשבילי היה הסרט

 בעלה עם פה היתה כשליז מעניינת.
 שלא למה ׳אמא, :הילדים לי אמרו החדש
,׳שטויות. אמרתי: שלום?׳ לה תגידי
 אומנם לה. להגיד מה לי היה לא פשוט

 לא אני אך וחצי, !חודשיים איתה ביליתי
 בסרט בסד־הכל, כלום. כלפיה מרגישה

ממנה. קשה יותר הרבה אני עבדתי שלה
■ ישי שרית

365
 חופשיים ומים

בשנה
 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון או־בה, טמפון

וחפשית, משוחררת הרגשה לך נותן בעולם
בשנה. ימים 365

והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי
 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית

מלא. כבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול
 ונוח קל ולכן משפתון קטן 0. .<)טמפון

בארנס. לשאתו

 — ענק ספיגה כושר בעלי .ס .נ! טמפוני
;גדלים 3ב: להשיג ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית נורמל;
רב. דימום עם לנשים ;אקסטרה

האחרון! העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים

אנחנו
כמי־

ר מו
כיצירת המעוצבים הטפטים

חדש!
 — שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה

בארנק. סמפוניט ב לנשיאת פלסטי ארנקון


