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הח יקי בצהלה. השחייה בבריכת אותה
שנתיים. בן בלעדי לחוזה עופרה את תים

 הכתבה על לשני האחד סיפרו הם ידועות.
 ידידה פורנו. ככוכבת עופרה את שהכתירה

 ובנו יפהפה שמינית תלמיד זלמן, זיגי
 ממילא הוא מזעם. רתח ידוע, קבלן של

דוגמנית. תהיה שלו שהחברה התנגד
 לפני זיגי את ״הכרתי עופרה: סיפרה

 קבוע. יוצאים אנחנו ומאז חודשים, שמונה
 מחולון כל^יום שלו האופנוע על בא הוא

 מתראים אנחנו מבית־הספר. אותי לקחת
 מהרעיון התלהב לא הוא בהתחלה יום. כל

 לו, החניף זה אחר־כך דוגמנית. שאהיה
 בעצמו הוא כעת בעיתונים. שלי שהתמונות

דוגמן. להיות רוצה
שאני מזה עניין עשו לא שלי ״החבר׳ה

ך0  חוא עופרת של הקבוע החבר ך1!
■1  מחולון, שמיניסט זלמן, זיגי 1יי1

 עם זילברמן עופרה למעלה מימין. בתמונה
פירסומת. בצילום בן־יהושוע ניר הדוגמן

 מהכתבה עניין עשו לא גם הם דוגמנית.
 הם מאוד. טוב אותי מכירים הם בעיתון.
 כל כמו בדיוק טובה ילדה שאני יודעים
 החבר וגם הם גם אבל האחרות, הילדות

 על לעבור שאסור יודעים אני וגם שלי
 לאיזה יש זכות איזו בשתיקה. כזאת כתבה
 ז״ פורנו כוכבת שאני עלי לכתוב עיתון
 סיכוי ואין בעירום, הופעתי לא שלי בחיים

 אותי להשוות פתאום מה בעירום. שאופיע
ישרא ילדה סתם אני שילדם? ברוק עם

 הולכת בסדר, די תלמידה רגילה, לית
 לבלות שלי התבדה עם והולכת לצופים

ירמיהו. שברחוב בפלינצ׳י

 על תביעה
ת א צ דיבה הו

 שלי החבר עם וביחד חרטתי ך*
 בשתיקה. העניין על לעבור לא י /<י

 מותו את כואבת עדיין שלי המישפחה
רציתי לא הראשונים בימים אבי. של

 הטובה חברתי שהיא שלי, לאמא להכאיב
 זאת לעומת לה. סיפרתי לא ולכן ביותר,
 לספר החלטנו וביחד הגדול, לאחי סיפרתי

שהיא חושבת אני הגיבה. לא אמא לה.

 בהליכים להתחיל כדי זיכרוני, אמנון הדין
 יקח שזה לי אומרים התביעה. להגשת
ה את שווה לא שזה לי אומרים שנים.
לוותר. מוכנה לא אני אבל מאמץ.

 את עושה אני ברצינות. לוקחת לא אני
 כסף לי מכנים ושזה כיף שזה מפני זה

מהצד.
לבגד־עור. במידבר יומיים ״הצטלמתי
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 נראית בצילומם דן. בשיכון י״ד עירוני תיכון בבית־ספר כיתתה
רגילה, גימנסיה תלמידת היא בחיים ומושכת. צעירה כאשה עופרה

 אומנם היא שקרה. מה את קולטת לא עדיין
 מותו על הכאב אבל מאוד, חזקה אשה

 מתגמד אחר כאב שכל חזק, כל-כך אבא של
לעומתו.

 דיבה הוצאת על תביעה להגיש ״החלטתי
עורו״ עם נפגשתי וכבר כתב־עת אותו נגד

עלי עלי להעליל זכות אין ״לאף־אחד
 תלמידת להיותי שנוסף מפני רק לות,

 שמכיר מי כל דוגמנית. גם אני תיכון
 לי אין טובה. ילדה שאני יודע אותי

 להיות רוצה אני בחיים. גדולות שאיפות
הדוגמנות מיקצוע את יחסי־ציבור. אשת

 הרווחתי ביומיים אבל קשה, די היה זה
 שאני מכיוון לירות. אלף וחמש עשרים
 סכום וזהו מיסים, לי מורידים לא קטינה

 ימצא- שזח זמן כל אצטלם אני מבוטל. לא
 מתכננת אני הרחוק בעתיד בעיני. חן
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