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האב<ב תזז<לת ',85 חורף סוף למכ<רת
 - ש׳ 89,000מ־ החל עור מכנסי במכירה:

הגדלים וכל הדגמים כל
פ ג׳י לו  מחיר .507ב־־ הישן המלאי מכירת עדיין - פו

 מכנסיים רחבות, חצאיות חדשה, קולקציה מוקפא.
גיקטים. מיוחדים,

ה פ חו לו  אביב בגדי מנס, חצאיות מודפסות, חולצות - פו
וטריקו. כותנה מבד -

 קולקציה מוקפא. מחיר עונה. סוף מכירת - ״רזיאלה"
והערב. אחה׳יצ לשעות חליפות לאביב, חדשה
הערב. לשעות כותנה חליפות -

ם רי ז בי ם א רי ד ה נ

במדינה
 )25 מעמוד והמשך

 הוא התאונה של מההלם כתוצאה
 בהוראה. עוסק הוא היום לדבר. התחיל

כאלה!״ מיקרים אינספור יש
 הרש־ מסייגת הטוב, הסדר למען

 מגיעים ״אנשים הצלחותיה: את קוביץ
 נתון הכל אבל משבר. ברגעי אליי

 הנחיות רק לתת יכולה אני בידיהם.
מקילות!״

 איננה היא בחושך. קרן־אור
 שלה. העבודה דרך את להסביר יכולה

 כמו הוא כף־היד עם המגע לדבריה,
 כמו היא בקפה הקריאה שלם, ספר

 האיש, של לתעודת־הזהות הצצה
אינטואיטי מבינה היא אסטרולוגיה

 יש מאיתנו אחד ״לכל ובכלל: בית.
 חב־ שלו... המגנט זהו סביבו. מעגל

 היא שלנו הגוף של רת־החשמל
 למעגל קשר להם יש העצבים. מערכת

 כלל בדרך הגוף. סביב החשמלי־מגנטי
 במעגל להשתמש כיצד יודע אינו אדם

 מנסה אני איתו, עובדת כשאני -שלו...
 כאילו מעגל, לאותו בכוח להיכנס
 למצוא ומנסה חשוך לחדר נכנסת

קרן־אור.״ רבה בזהירות

צעירה הצלחה
 הבלוגדית כוססת מדוע

ציםורניה? את
 מוכשרת ברגן, קנדים כמו יפה היא
 צבי): (בבית מישחק לומדת מלידה,

 נשואה. אשה וגם 21 בת צעירה היא
 התל־אביבית, קמחי אלונה היא זאת

 יתרה: בקלות חלומה התגשם שהחודש
בסרט. בתפקיד זכתה היא

בקפי אותה ראה נשר אבי הבימאי
 מהופעתה התרשם צבי, בית של טריה

 שכתוצאה למיבחן־בד, אותה והזמין
 בסרט התפקיד את קיבלה ממנו

 של בעיותיהם על סרט שוברים.
 בו מגלמת והיא סרט, העושים אנשים

 בלום- שנים כמה שחיתה ישראלית
ארצה וחוזרת ובניו־יורק, אנג׳לס

קמחי שחקנית
דולר 200 שבועות, 3

 הקאר־ שכל למרות שחקנית־כביכול,
 בארצות־הברית שלה המפוארת יירה

 בסירטי תפקידים בכמה הסתכמה
אין־ספור. ובמיבחני־בד פורנו

 עדשת־המצלמה בצבא. פגישה
 העיניים בעלת אלונה, את אוהבת

 חושניות, שפתיים והגדולות, הכחולות
בפסים. הצבוע בלונדי, ורעמת־שיער

 ילודת היא במקורה, חיפאית אלונה,
 ביתם שבע, בגיל לארץ שעלתה רוסיה,

 אשתו גם היא ומתורגמן. מהנדסת של
 שאותו למישפטים סטודנט עודד, של

בצבא. פגשה
 אלונה, של בהצלחתה שמח עודד

 16 שבועות, שלושה במשך המצטלמת
 ורק דולר, 200 תמורת ליום, שעות

 אלונה החלה התרגשות שמרוב מצטער
צי את וכוססת בשרשרת מעשנת
פורניה.
 כבר שאלונה היא הסיבה אולי
 הראשונה, מהשורה שחקנים עם עובדת

 סוויסה מאיר דטנר, נתן חתן, דודו כמו
עטרי. וגלי

2484 הזה העולם28


