
ה שינ את, ה ס נקטע ז מצע ההרו א ב
 הציע ידוע עיתונאי הקטן. בכיס

סי את ולכתוב איתו לשבת לה
 זו היתה בספר. ולהוציאם פוריה,

 דבורה שעמדה התוכניות אחת
 להוציא חלמה היא להגשים. בקון
תל־אביב. של היי־הלילה על ספר

 בתוכנית־ לצאת חלמה גם היא
 ומבדרת מצחיקה היא כאשר יחיד,

הבימה. על אביזרים בעזרת
ל ברקן יהודה לה הציע כאשר
 מצחי־ ישראלים בסירטו השתתף

 ביותר המאושר לאדם הפכה קיס,
בתל-אביב.

 ספיחס הסרט של הבכורה הקרנת
 :בלתי-רגילה חוויה בשבילה היתד.

 ילדים כאשר מאושרת היתד. היא
 ממנה וביקשו ברחוב אותה עצרו

 כאשר מאושרת היתד, היא חתימה,
ה על הענקית דמותה את ראתה
 הייתי הייתי? איך ״אה, מסך.

לחבריה. להגיד נהגה ?״ אה גדולה,

 אוברול
לשלושה

ספי של הקרנת־הבכורה תום ף
 ואת דווידזון את סחבה חס, ■■

 ש- להמיסבאה, הסרט כוכבי יתר
 עליה, האהוב הבילוי מקום היתר.

ובסי במשקאות אותם הלעיטה
מצחיקים. פורים
ש שיסל צבי הבימאי זה היה

מאו לאדם בקון דבורה את הפך
 לד. העניק הוא :נוספת בפעם שר
 סבבה בסירטו הראשי התפקיד את

 איש- פשה של לצידו כיכבה שבו
 בסרט, לשחק אהבה דבורה כסית.
 סצינה כל אחרי כי לספר נהגה

כפיים. לה מוחאים
 הסרט צילומי הסתיימו כאשר

 נהניתי ״כל־כך ליבה: על נעצבה
או שלא מרגישה אני בצילומים,

 הקולנוע,״ בלי יותר לחיות כל
 עמדה היא ואכן, לידידים. אמרה

 צבי של בסרטיו ולהופיע להמשיך
 הועיד דווידזץ בועז וגם שיסל,

נוסף לימון באסקימו תפקיד לה

 בעוד לביים עומד הוא שאותו
כשבועיים.

האומ הילדה בקון, דבורה
גו ממימדי מאוד שסבלה ללה
 את סוף־סוף מצאה הענקיים, פה

חבר לאישיות הפכה היא עצמה.
 רוזנבלום ״פנינה מבוקשת. תית
ב להגיד נהגה לידי,״ סחורה לא

לה. האופייני הומור
 החלה היא תוכניות-ענק. לה היו

 ב- הופיעה תצוגות־אופנה, להנחות
ל נהגה כך — שבהן חלטורות,

 אלף מאה מרוויחה היא — ספר
בהופעה. לירות

 יום-ד.הולדת את אירגנה כאשר
 כמופע-ענק. זה את עשתה שלה,

 למועדון איש אלפי הזמינה היא
בהר התייצבו וכולם אפוקליספה,

 כיסו טורי־הרכילות כל מלא. כב
יום־ההולדת. מסיבת את

 הלכה היא יום־ההולדת לכבוד
 והוא דה־מרדיקס, איב לאופנאי

 היא נמר. מבד אוברול לה תפר
 אפוקליפסה מועדון בשער התייצבה

 גדול. ובכובע באוברול לבושה
 מבד האוברול את לה ״תפרתי
 רגילות,״ חליפות שלוש שהספיק

 לא ״הוא בהומור. מרדיקם סיפר
 מתנה היתה זו כסף, ממני לקח

היא. סיפרה שלי.״ ליום־הולדת
 וחתכה עוגת־ענק הזמינה היא
 הרימו איש שישה ידיה, במו אותה
ה לשנה ואחד פעמים, 32 אותה
באה.

ב מאושרת. היתד, בקון דבורה
 מסיבה אותה מאז ימים שבוע משך

 הרגישה היא ממנה. נרגעה לא
המלך. דרך על שהיא

 כי האחרון, בשבוע היה נדמה
 המאושר האדם היא בקץ דבורה
בי אושרה את בתל-אביב. ביותר

 היא מקום. ובכל רם בקול טאה
 הכל לקחת אהבה החיים, את אהבה

חופ לבלות נסעה היא מהחיים.
הבטי היא באילת. כף של שה
 בגדול,״ באילת אותה ״לשחק חה
לשם. בדרך נקטעו חייה אך

עקת אס ז
על ההלווייה כל

 של אמה פולה,
 הטרי הקבר ליד

מוישל׳ה של כתפו

 נואשוו בכתה בקון, דבורה
 במש נשענה היא בתה. של

תנחומיס וביקשה איש־כסית,

 להמיסבאה עברה חקק, גזי של בהמישפחה בישיבה
 הילטץ במלון הלילה את וגמרה לקיסר משם

ביממה. שעות 24 הפתוחה מיסעדה יש שם בתל־אביב,

■ ך ד  מבלה בקץ דבורה י
י *  ממועדוני־ה־ באחד י
הלילה את להתחיל נהגה היא

ברקן, יהודה :השאר בין שם היו האחרונה.
 שאותו הבגד את לה שתפר דה־מרדיקס, פייר

ספורים. ימים לפני שלה ההולדת יום במסיבת לבשה

| ■ ן ן ך■71  דבו־ של גופתה ן
1111! ■ נישאת בקון רה ״ *
בדרכה אותה ללוות שבאו מחבריה




