
 אוהבים הצלמים שם דווקא להפתעתה,
 קורנת ממש והילדה שלה, המראה את

 תעשה אמריקה שאולי בתיקווה מאושר,
 מסתובבת נראית היא אז ועד זה, את לה

 כמו הנכונים, להיות האמורים במקומות
 לפגוש רוצה שמאוד מי אז .54 סטודיו -

 חיי־הלילה את חוגגת אותה ימצא אותה,
הנידיורקיים. במועדוני־היוקרה הסוערים

מחלה______
נעליים ושמה

ה ודווקא שבחכורה, שלישית ך•
 דבי הדוגמנית היא ביותר, וותיקה • •

יפה הישראלית, דבי .24ה־ בת אביקזאר
 הצייר של אהובתו שהיתה מרוקאית פיה -

 בצלחת ידה טמנה שלא צפריר, שלמה
 רומנון ניהלה לניו־יורק הגיעה עם ומייד

דה-נירו. יוברט שחקן־הקולנוע עם
 היטב דבי שתולה שנים שלוש מזה
 לבדה גרה היא ניו־יורק. בתוככי ועמוק
הש ליד יוקרתי, באיזור שכורה ■בדירה

הדוגמ על נוסף ועוסקת, החמישית, דרה
 קניי- היא למשל, שונות. באמנויות נות

 וסטודנטית ידוע, בוטיק של ניודאופנה
לקולנוע.

 והאמיגזית העילית לבוהמה שייכת דבי —
הגסט־ בכל מופיע ושמה ניו־יורק, של

 מכירה היא העיר• של המפורסמים ליסט
אותה, מכירים והם הנכונים, האנשים את

 אין כדוגמנית העבר. לחסדי תודות אולי
מחלת־הנעליים. למעט מחלות, הרבה לה
בארו זוגות־נעליים 150כ־ לפחות לה יש
 מתפוצצות אינן מיזוודותיה בנסיעותיה, נה.

הר אפילו היא מנעליים. אלא, מבגדים
 אהבותיה על קצר סרט ועשתה לכת חיקה

 זכה הוא והנעליים״. ״דבי ושמו לנעליים,
כ משמשת גם דבי לא־מעטים. בפרסים
היחידה הבעייה לנעליים. דוגמנית שימחה

 יפה בצורה כולן את לאכסן היכן שלה: ״
הוא, חלומה השכורה. בדירתה ונאותה

 או חדר־נעליים, לה שיהיה ספק, ללא
 שנעליים אמר מי וכי דירת־נעליים. אפילו
להליכה? רק נועדו

|1 ח 1111  מצאה היא טוב. נפלה מארש שרתה ן
# ואוהב, פרטי אופנה צלם באמריקה לה ■!1 ^

לפוצץ הבטיח והוא לונדוני הנק לשם העונה לשעבר, ישראלי

 בשחקן־ הסתפקה אביקזאר דבי הדוגמנית ניוייורק. את איתה
 כן. קשרים ממנו, לה ייצאו לא צילומים דה־נירו. רוברט הקולנוע

.מהבוהמה, חלק והפכה שנים שלוש בניו־יורק נמצאת היא

ך1 ה 111111 הלבבות, שוברת מארש, שחנה הזוהרת הדוגמנית היא ך
מעצב־התסרוקות עלמני, אלי הוא הפעם הגבר כאשר 1^1111 111 #11

בניו־יורק. צעדיה בראשית לשרתה שעזר הוא אלי מצוא. לעת דוגמן להפוך ושהסכים


