
111) ¥11 | או- כר ופראית. |
״ * ■ י י י ״  סטי־ דורית הבת *

 הוליווד. מפיקי בעיני להצטייר בנס
עב שפות: בארבע שולטת היא

וגרמנית. איטלקית צרפתית- רית,

דוריח
מכה
שוב

 את היתר בין — תפקידים כמה מה
המפול בקומדיה דיאנה של דמותה

בקליפורניה. דירה פלת
 נוסף כי בעובדה גאה דורית

דוב־ היא עברית, אמה, לשפת

¥ 1 1 1 נמר. דמוי בביקיני שופע, בחזה שחתנה סטיבנם, דורית ן1
י ״ * היא דורית פסל. מחבקת נוצולמת היא למטה בתמונה י■ ^

ינואר. חודש של פלייבוי הירחון את שיקשטו מנערות־הזוהר אחת

ל. כחיילת פלייבוי ירחון  תצצ התמונה לדבריה צה׳
 ג׳וא? לסוכן־השחקניס הנשואה דורית, כפוסטר. גם

בהוליווד עולם־הזוהר אל דרכה את מפלסת סטיבנס,

ה ן1ך ששוח־ סטיבנס, דורית ר ט
1 11 ■^1 ש מכיוון מצת״ל ררה ״ 1

עבור הצטלמה החילה, באביה לטפל צריכה

וגר איטלקית צרפתית אנגלית רת
 את מגישה כשהיא בוריין. על מנית

 ״גל- בעברית, או, שלה, ה״רזומה״
 מציינת היא כישוריה,״ תמצית יון
 וג׳אז, בלט לרקוד יודעת היא כי

ו סוסים על לרכב לצלול, יודעת
 מצויין לכך בנוסף טניס. לשחק
דמו לגלם מסוגלת היא כי בגליון
צרפ שוודיות, רוסיות, של יותיהן
וגרמ הונגריות איטלקיות, תיות,

 במיבטאים אנגלית לדבר ואף ניות
זרים.

 רצה ,16 בת כבר שאינה דורית,
קו אם שלה. הקאריירה עם קדימה

 פוסטרים לשוק הוציאה לכן דם
 בפוסטרים שהתחרו שלה, ענקיים

 ושל פוסט פארה של המפורסמים
 שכעת הרי פרינסיפל, ויקטוריה

 של אמריקאי חלום מגשימה היא
לדבריה, עומדת, היא :נערות אלפי

 גליון של עמודים בעשרה לככב
 תג־ שם פלייבוי, של ינואר חודש

 מחמש נשים חמש של דמותן לם
 ישראלית, חיילת שונות: ארצות

אמריק איטלקיה, צרפתיה, אשה
ורוסיה. אית

 לשלוח השתוקקה כי מספרת היא
 רב, זמן לפני לישראל התמונה את
 לעשות עליה אסר הפלייבוי אך

 בחנויות הגליון שיופיע לפני זאת
הישראליות.
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 האופייניות התופעות חת £
■  היא בארצות־הברית ליורדים י

בישר כאן, עליהם שיידעו הצורך
ל תמיד הדואגת מאלה אחת אל.

ד היא הישראלי הקהל את עדכן  ד
ה לשעבר, חיפאית סטיבנם, רית

 בארצות- שנים כמה מזה נמצאת
ד צמרת אל להגיע ומנסה הברית  ע

ההוליוודי. לם־הזוהר
 השחקנית לסוכן נשואה דורית

 ה־ את הדוחף והוא סטיבנס, ג׳ואל
עכ עד מעלה. כלפי שלה קאריירה

טלוויז הפקות בשתי השתתפה שיו
 כמו וחשובות גדולות בהן יוניות,

 ה־ צ׳רלי, של המלאכים מאננוס,
 החלומות, סוחרי צ׳יפס, ג׳פרסונס,

 הקומיקאי של המיוחדת ובתוכניתו
ריקליס. דון הנודע

 מבוקשת אורחת גם היא דורית
 מנחה קארסון ג׳וני של בתוכניותיו
 גריפין, מרב ושל הנודע הטלוויזיה

 בטלוויזיה ידוע מראיין הוא שגם
האמריקאית.

 את מספקת אינה הטלוויזיה אך
 קולנוע. על גם חולמת היא דורית.

 ממש לחדור הצליחה לא בינתיים
 שהיא והמכסימום הכסף, מסך אל

 פירסו- סירטי כמה היו אליו הגיעה
גיל- בתיאטרון זאת, לעומת סוב

 אס לגרד
החומד

בה מאיי דורית חזרה עתה ה *
הטל לסדרת הצטלמה שם מה ו

 הב הסידרה כוכבי החוזרים. וויזיה
המפור אלמנתו פרסלי, פריסילה

 מבית לנדון ומייק אלבים, של סמת
בערבה. קטן

 דורית, מספרת פרסלי, פריסילה
 סטיבנם. ג׳ואל של לקוחה היא

 הד בבית מתגוררים וג׳ואל דורית
 אחד מצד המשקיף טיפוסי, ליוודי

 האחד הצד ומן פרננדו, סן עמק על
מב דורית בברלי-הילס. גבעות על

ב לבקר לבוא שנים כבר טיחה
 מוצאת אינה לדבריה אך ישראל,

לכך. זמן
 הישראליות הנערות עשרות מכל
היחי היא להוליווד, להגיע שניסו

 את לגרד בינתיים, שהצליחה, דה
 הענקית החומה של החיצוני הקיר

 מצויים שבה העיר את המקיפה
 על חלומות ועושי סוחרי-החלומות

ושעל. צעד כל
 הבאה הפעם עד אולי יודע, מי
 בכל דורית אותנו תעדכן שבה

החומה. תיפול אותה, הקורה
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