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בתשובה
 הכירה בתל־אביב דבילוייה ובאחד לון
בו. והתאהבה ישראלי ארן

 מארצות־הב־ שטילפן לוואן־אריק,
 כדי לישראל בואו על לה לבשר רית,

 כ• •הודית, הודיעה איתה, להתהתן
יבוא. שלא וביקשה דעתה את שינתה

 את להרחיב רוכנה אינה יהודית
 רק היא הנוכחית. אהבתה על הדיבור
.,בע־יה ■יש בי לורר רובנה

לאי יהודית נסעה שבועי־ס לפני
 ובערב בשפת־הים בילתה ביום לת.

 הרועדונים באחד לדיסקוטקים. יצאה
 נציג הוא כ־ לה שהודיע באדם פגשה

 וינג, בשם אמריקאית חברת־אופנה של
 כדי מיוחד, באופן לאילת בא הוא ובי

 צילומים שראה אחר■ אותה, למצוא
בניו־־ורק. דוגמנית חברה אצל שלה

או הפנתה הניו־יורקית הדוגמנית
 ומהם •הודית, של הוריה לכתובת תו

 של שיחה אחרי באילת. היא ב־ לו נודע
 וזינג חברת נציג שיבנע שעות שלוש

לניו־־ורק. לבוא יהודית את
 להופיע חוזה על אותה החתים הוא

 החברה של לקטלוגים בצילומי־פירסום
 למענה ורכש שנים, שלוש במשך

ברטיס־טיסה.

ס
 לארצות־ יהודית יוצאת אלו בימים

מזלה. את שם לנסות כדי הברית,

 הכי
מפונקת

ב לבית־קפה נכנסה גבאי הודית ^
 הופנו כשנכנסה, בתל־אביב. טיילת

 מכל מלאייהשתאות מבטים אליה
הסובבים.

 ב־ התנהגה מהממת, יפה •הודית,
 מקום ״בכל ואמרה: חייכה טיבעיות,

 כבר אני התגובה. זו באה אני שאליו
 עדיין בלחץ. שהיא אמרה היא רגילה."

 הספיקה ולא המיזוודות את ארזה לא
 מסיבה עורכים בערב מחברים. להיפרד
 נסיעתה. לכבוד

סיפרה: וכך
 מא־ יוצאי להורים בחיפה נולדתי

 התחתנה יפהפיה, שהיתה אמי, רוקו.
 ושרירי. חתיך שהיה אבי, עם !5 בגיל

 שלי המישפחה את שמכירים אגשים,
 הרבה היתה שאמי אומרים ממארוקו,

ממני. •פה •ותר
 נולדו בת. ללדת רצתה מאוד אמי

כשאני שלי. האחים בנים, עשרה לה

החיפאית היפהפיה גבאי, הודית ^
הרו בזכות בראשונה שהתפרסמה

ה המתאבק עם שניהלה הסוער מאן
 לנסוע עומדת ואן־אריק, לאנס ידוע

לנ כדי לארצות־הבר־ת, אלה בימים
 כדוגמנית־צ־לום מזלה את שם סות

אופנה.
 בא־צ־ ואן־אריק את הבירה יהודית

 ואן־ מישפהת כשבני קר־ת־ח־ים טדיון
היאבקות. בתחרות שם הופיעו אריק

 נפרדו לא זה את זה שהכירו מרגע
הז יהודית בארץ. לטיולים •חד ונסעו
 בני־ אצל לביקור ואן־אריק את מינה

 ואן־ ביקש הביקורים ובאחד מישפהתה,
מאביה. ■הודית של •דה את אריק

 הסכים שומר־מ־צוות, אדם האב,
 בבר הסכמתו את היתנה אן עקרונית,

לגור ויעבור יתגייר ואן־אריק שלאנס

 פעמים במה הגיע המאוהב ואן־אריק
 וכשחזר יהודית את לפגוש בדי ארצה,
 בני־מישפחתו עם הופיע שם לחדל,

ליהו לטלפן נהג בתחרויות־היאבקות,
יום. מדי דית

 כולם ואן־אריק, במישפחת הגברים
כספור מוכרים ושריריים, יפי־תואר

ומע מעריצים ולהם מצטיינים, טאים
רחבי־תבל. בכל ריצות

 היכרותם אחר• הראשונים כשבועות
 בבית־הו־ לוואן־אריק •הורית חיכתה

 בעיקבות •מים, באותם בחיפה. ר־ה
 אל פנו בעיתונים, תמונותיה פירסום
 תצוגות־אופ־ ומארגני צלמים יהודית

 בתצוגות־אופנה להופיע לה והציעו נה,
בתל־אב־ב.
בחו־ אהיה בבית לגור עברה יהודית

באילת גבאי דוגמנית
בשב״כר 1כמ !וזקיחת .סצינות־ק־נאה


