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נוס יפהפיה הזה״ ״העולם מציג

בפאריס דוגמנית
מירזזוני־האופנה אחד עבור הצטלמה

ד,;: ;יי■״ ״!אשת להיות
והטיפשה. היפה מתדמית להשתחרר קשה אנשים

 מה בגלל בערב יכירו שאנשים רוצה הייתי ״אני
 חושבת, כאשה כל קודם אותי שיכירו שאני.

שרון. היפהפיה מכריזה יפה,״ כאשק אחר־כך ורק

 פרוש לדירתה פ:יסה ^
״ הקי על ומוזהב. קטן שטיח י
 בצבע לבן, בשחור תמונותיה רות

האפשר והצורות הגדלים ובכל
 ברישול זרוקים הספה על יים.

 המראות זהב. בצבע כריות אלגנטי
 בבואותיהם את מחזירות הרבות

בדירה. הנוכחים של
ההולם דבר, לכל מלכותי חדר

טה ״בלי  מי
מפיק״ של

י״־י-ן שוון הפנה תלי
גס היא שרון. מסבירה הקאריירה,״ בשביל טוב ותר

 קילוגרמים. בכמה ורזתה לבלונדי, שערה את צבעה
 בד כוכבי הכירה היא החדשים ובהופעתה בשמה
רומנים. ניהלה מהם אחדים יעס ומפורסמים, רבים

י ן, ך* מחיי היא כאן,״ אנ
" ' /  לאחור. שערה ומניפה כת /
 הארץ שלום מה לראות ״באתי

להת באתי שלי. המישפחה שלי,
 החלטתי הפעם בבית. קצת חמם

 אלא קצרצר לביקור לקפוץ לא
 אשאר.״ אולי כאן. עצמי את לנסות

 חד היה שרון שעשתה המעבר
ה השדרה את עזבה היא ביותר.

 בית לטובת שאנד־אליזה מפוארת
 המירה היא העתיקה. שביפו הוריה

 בעולם מפורסמים הכי הכוכבים את
והיא בארץ הוותיקים בחבריה

 איטלקי בסרט שרון שיחקה זה בתפקידזפדא׳נית
 היא שעליהם החוזים היפים״. ״החיים בשם

שלה. הקאריירה ראשית את היוו ובמאים, מפיקים עם ברומא, זמה
הצרפתים, את אפילו השאירה לא שרוןבצרפת פצצה

 הפכה היא אדישים■ ביפות, המורגלים
מצידה. מתחרות חששה בארדו בריג׳יט אפילו לטענתה, מבוקשת. אשת־חברה

 שהיתה מי המלכותית, הגברת את
 שרון ,1974 בשנת יוניברס ליידי
 היתה היא שנים 10 לפני עד לסלי.

 קראו אז ביפו. ביותר היפה הנערה
 התגוררה והיא לסרי, שולי לה

 מס׳ יפה שברחוב מישפחתה בבית
 והוריה, אחיה שמונת עם יחד ,13

ובנימין. אסתר
 כימעט הביתה באה כשהיא היום,

 לא שולי כי לחכירה. ניתן ולא
 צבעה היא שמה, את רק שינתה

 לצבע השחורות שערותיה את גם
מסנ יפהפיה והפכה רזתה בלונד,

וורת.
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