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ת 11׳

 היא לשעבר, י
שושן, אילנה

 ומגפיים מיני מיננסי
האחרונה. האופנתית

 בת הצעירה הדוגמנית
 בן־זיו, רקפת 17 ה־

בגד־ים. לבושה כשהיא

 חשוב לאורח לפנותו כדי ,
האופוזיציה, ראש אלא היה
בצרפת. מביקורו שחזר £רס,

 למזור להמתין מלכת־הדיסקו
 עמך. עם יחד שעתיים שך1

 הו־ אלא נבהלה, לא עבודהבשר
 והר־ לאכול רוצה ״אני למארחיה:

 חיובי למענה מייד זכתה זאת בקשה
 מאכלים אותה להאכיל

במיוחד. עליה
״הגע־ :גלוריה

בלבנון.

לי לפחות.״

גל נירה

 בהתלהבות רקדה נגרין, דיל האמריקאית בת־שבע, להקת רקדניתאכסטזה
ההצגה. את ממנה וגנבה גיינור, גלוריה הזמרת של הופעתה בזמן

הבימה. על זזה שלא שכמעט בזמרת, מאשר המתפתל, בגופה להתבונן העדיפו הצופים

ס ״ ל י ל ^ 1^11 ה ו 1  מכפר שנה כחצי לפני שברחה וולפסון, מריס היא 1
1# / ^1 נשכרה היא בתשובה. להחזירה ניסו שם חב״ד, 1

בבכי. פרצה והיא העובדים אחד לה סטר לרקוד, כשסירבה אך במועדון, להופיע

35 לספינה עליה
 לספינת־ עולה גיינור, גלוריה הומרת
 חלו מלוויה כשכל נתן. אייבי של השלום

 חללה אוכל הזמרת ביקשה והקיאו,
לה. שהוגש מה הפסק וללא בתיאבון

ף.;•■״*־ד תיכוניסטית
 הלוימדת כ״ץ, אורנה היא □שיער פקעת עם

ביד־אליהו. ילין תלמה על־שם בתיכון

 דווקא הם לארץ אותה שהביא שמה נראה
הופ חמש עבור שקיבלה הדולר אלף 30

 בכך היתה המזל יד אולי בקולוסיאום. עות
 המיל־ הפסקת על הוכרז שהגיעה, שביום

בלבנון. חמה
בתו הזוכה את ולשמוע לראות הלכתי

 הבימה על .1975 של הדיסקו מלכת אר
 בעלת ,38 בת בריאת־בשר זמרת עלתה

בהו בכבדות. המתנועעת ובריא, חזק קול
 שלה הפליי־בק ליווי נפסק הראשונה פעתה
 היא לשיר. הפסיקה והזמרת פעמים, שלוש

הגבו לטונים בעליות פעמיים התקשתה
 לא בהופעה שנכח המעט הקהל הים.

 השתפר למחרת אולם מהמלכה׳ התלהב
 מלאה תמורה וקיבל הריע הקהל המצב,
לירות. 6000 שעלה כרטיס עבור

$:1111
העו־ הדיסקו מלכת

 בן־ בנמל־התעופה ך,*, ׳/ץ
 למעמדה, כיאה דיי״יזייד

שים־החשובים־מאוד.
לאיבוד, הלכו ותיה




