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גבוה. בציון ממנה ושזבה שנים

 גייימס מסירטי וכמה המלאך הטלוויזיה סידרת כוכב מור, רוג׳ר השחקן
 כשהגיעה בתל״אביב, השבוע נראתה היא כך - משמאל בתמונה בונד.

האחרונות. בשנים מתגוררת היא שם מלוס־אנג׳לס, מולדת לביקור ארצה

 היא שנה. 23 לפני בתל־אביב, בביתה נראית סריטה ך|11ך|1
 בין המרתקים. חייה במשך פעמים שלוש נשואה היתה 111 111 11\

של אשתו שהיתה לגילדה, בעבר נשוי שהיה סולל עמי נמנה בעליה

בונד). (ג׳יימסמור רוגד
 סריטה נשארה אלה מגירושים

 של חודשיים אחרי כי היום עד פגועה
 ״הוא גט. עמיחי ממנה ביקש נישואין
 סובל לא פשוט שלו שהבן לי הסביר
 אלא ברירה, לו נשארה ולא אותי

וביני.״ בינו לבחור
 לארצות־ שבורת־לב נסעה היא
 בביתה שריפה פרצה וכשחזרה הברית.

תכשי־ בגדים רכושה: כל את שכילתה

 במועדון והופיע שניגן אביבי
 אחרי לסריטה ניגש הוא כפסנתרן.

 היתה .זאת אחריה. מחזר והחל ההופעה
מספרת. היא חיי,״ אהבת

 שנים 10 שנמשך רומן לאחר אבל
 דרור סמדר לארצות־הברית הגיעה
 הסנסצ־ גירושיה אחרי להתנחם שבאה
 ארכיב. אבי מהמיסעדן יוניים
 רומן החל פרי את הכירה היא כאשר

סמדר. של בעיקבותיה לארץ חזר ופרי

ורהיטים. טים
 אגודה שאולי רפי למענה הקים אז

 ציירים לשקמה. כדי כספים שתרמה
 צפריר שלמה לוקוב, יורם כמו

 או למענה. כספים תרמו גפן ומנחם
 ושתיהן נדיה אחותה את לקחה היא

לארצות־הברית. נסעו
 במועדון־ לבד. נשארה לא סריטה

 את הכירה היא בלוס־אנג׳לס לילה
תל־ קבלן של בנו הוא פרי. אלדר

מקזברנקה
אירועים. קישטה ובערבים ספרית,

ישראלית, החוטפת״:י
אהבת״חייה. את מסריטה שנטלה

 את קשרה האוניה על גרושה. ,25 בגיל
 היא הבוהמה. עולם עם קשריה ראשית
 ושושיק אריק את האוניה על הכירה
 אותה שהכניסו אלה היו הם שני.

לעניינים.
 לעבוד התחילה היא בתל־אביב

 היא שאף אנטה, של במיספרה כספרית
 ו?יא שם בלוס־אנג׳לס, כיום נמצאת
מיספרה. מנהלת

 רפי היה בארץ שלה הראשון החבר
 שנה אחרי אותה עזב הוא שאולי.

 ריים־דיוויס, מנדי לטובת וחצי
 יופיה בשיא לאשה. נשא הוא אותה

 עמיחי לאיש־העסקים סריטה נישאה
 כוכבת של בעלה בעבר שהיה סולל,

 דורון, גילדה ההחלקה־על־הקרח
כוכב־הקולנוע היה הראשון שבעלה

 בארצות־ ברשתות״הטלוויזיה ביותר המצליחות הסדרות בכל סכסית.
 בסיד־ כמו ומושכות, מבוגרות וטלוויזיה קולנוע כוכבות מופיעות הברית

בפלייבוי. שלי תמונות עם הולדתי יום את לחגוג מקווה אני דאלס. רה

ך 1111111 ח |11ך  וסכסית, חושנית להראות אוהבת אני 1ך
1111.111 / 1 שמפנקים אוהבת אני חתולה. כמו ממש 1̂ 1-

להראות יכולה 50 בגיל שאשה מאמינה אני אותי. שמלטפים אותי,


