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אביקזאו ודבי
התהידח את חיפשו

־ ס י ר מעבר
החלה וההצלחה

 חלומה פורחת. והאהבה לוהט הרומן
 לתפוס :אצלה גם התגשם דוגמנית כל של

שלה. שיהיה ופרטי, מצליח צלם
 .*■ היש־ הדוגמנית שחר, אורנה לעומתה,

 את מכבר לא שסיימה הצעירה, ראלית
 .22 בת רק באמת היא הצבאי, שרותה
 חבר- בעיקבות ללכת בוששה לא אורנה

שבו שישה לפני תפסה היא תה־למיקצוע.
 בניו- נחתה ופשוט ומטוס, ביטחון עות

יורק.
 אנשי ואלי, עדה עין שמו עליה גם

והקש המהלכים בעלי הישראלי״, ״הקשר
 באופן אותה ולקחו בעיר, הטובים רים

 טסטים. לעשות ידועים, לצלמים אישי
 המזל, שיחק לה שגם לדעת תתפלאו

 רי־ הצלם של ישראלי־לשעבר ואסיסטנט
 *■ השם בעל הצלם שהוא — אבאדון צ׳רד

בארצות־הברית, האופנה בשטח העולמי

 האופנה לירחוני השערים כל את והעושה
 סכומי־ לו משלמים כך ושעל ובאזאר, ווג

 לשער דולר אלף 15 של גודל בסדר עתק
 של שימחתה אדירות. ממנה התלהב —

 שניסתה אחרי גבול, ידעה לא אורנה
 ללא אך הצלמים, דלתות את לפרוץ בארץ

 ה־ המראה ביגלל אולי מרובה, הצלחה
שלד״ מדי אנגלו־סכסי

פנים להן להאיר

נמג<*חויות
ו7ד1ב*יו-*

בסערה. אלא י י דקה, דממה בקול ולא מצליחות, ן ^
 ואין וחתיכות, חטובות גבוהות, יפות, הן
 שקראו הפלא מה אז בעיות־קליטה. להן
הנודד? היהודי הדוויה בגולה לנו

 אלילת־ ,הצמרת דוגמנית מארש, שרונה
 בעירום והצטלמה שהעזה הבלונדי היופי
 המערכה את נטשה שבועות, כמה לפני

 במדינת־ התהילה את לחפש פעמיה ושמה
המוצ כשהאמתלה ניו־יורק, הסטארים,

 במושבה חברים ביקור היא בפיה הרת
בלוס־אנג׳לס. הישראלית

רק

בעיי זוהי לסיפור, האמינו הפתאים ואם
תם.

לפוצץ
ניו־יורלן את

22 בת
 מאפרת־הדוג־ וחבריה מזלה תמזל 1ז■

 ומעצב לזורגן עדה הישראליות מניות י י
 עלמני אלי שיער־הדוגמניות־והשחקניות

 טובים, וכידידים בניו־יורק, עת באותה היו
 ״הקשר — בקשר איתה עמדו בנכר, גם

חברו את לה להוכיח וכדי — הישראלי״

 להיות אותה הזמינו והאמיתית הכנה תם
 עשה הזוג ושם בניו־יורק. שלהם האורחת

ומב יסודית יחסי־ציבור עבודת עבורה
 צלמי־האופנה כל את לה הכירו הם טיחה.

מזה? יותר צריך ומי והחשובים. הידועים
 הזוהרת, שרונה על קשות נדלקו הללו
.22 בת רק שהיא להם כשסיפרה במיוחד

 מתמיד וצעירה יפה ספק, ללא יא, ך*
 העיקר, זה לא אבל שלושים), (בת י י

 יד חיל, שם עושה שהיא הוא העיקר
 גרוש ,35 בן לונדונר, הנק הצלם עם ביד
 לדוגמנית־צמרת נשוי שהיה אחת, פעם

 ישראלי, במקורו שהוא הנק, אמריקאית.
 בכל ביותר המצליח הישראלי והצלם
באה עיקבי כנראה הוא אמריקה, יבשת
 שרונה לרגלי שדוד נפל הפעם וגם בותיו,

קוטלת־הגברים.
 לקח חנוך, הוא המקורי ששמו הנק,

 היא תרתי־משמע. חסותו תחת שרונה את
מב והוא בה״א־הידיעה, שלו הדוגמנית

 ניו־ את לפוצץ עומד הוא איתה כי טיח
 יחד גרים גם הם כך על נוסף יורק,

נפ כהרגלה, מסודרת. שהיא כך בדירתו.
טוב. לה
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