
ספו־יסי״ ש־ימת על ו

 לה מפריע שלא ומכריזה כאן, המוצגות הגבוהות רת
 בחלקי משהו להם שיהיה לדבריה, העיקר, ממנה. זונים

למטה). ומשמאל, (למעלת אזפיר שייקה של בעזרתו

 עם לצאת
 היא לכן .

הסבירה.

 האשד, גבוה, יותר שהעקב ״שכמה אומרת,
 הוא גבוה, יותר שהוא כמה שיק. יותר
 היא יפה.״ יותר ועמידה צורה לה נותן

 12 של שבעקב יודעת לא כבר אמנם
 באירופה בארץ. רק היום הולכים סנטימטר

 שבזמן בגלל זד, אבל במודה, לא כבר זה
לשם. לקפוץ לה יצא לא האחרון
לה יש מאושרת. מאד היא כלל בדרך

 הגבוהות דרישותיה כל את המספק בעל
 תשעים מטר של גובה לו יש ביותר.

ושתיים.
★ ★ ★

* כ מי ך כו ר  בשנה לירושלים שצעדה יפה והכי 1 1 גבוהה הכי הבחורה היתד, כ
 יש כמלכת־הצעדה. נבחרה היא לכן שעברה.

עי ארוכות. רגליים ארוך. אדום שיער לה
של באורך וצוואר ארוכות, ירוקות ניים
 שבעים מטר הכל בסך בערך. סנטימטר 20

וחמש.
 היא שלי,״ הגובה על גאה הייתי ״תמיד
 תשומת־לב שמושך דבר ״זהו מספרת,

מסתכ וכבר גבוהה, שאת מספיק ראשונית.
יפה. גם זה מזה חוץ עליך. לים

 נמוכים בחורים עם ללכת מפריע לא ״לי
ב אבל לי. מפריע לא שהגובה כך ממני.

אני הדבר. אותו לי קורה תמיד מסיבות

 לא שזה ייתכן (משמאל). שנתיים לפני הצעדה כמלכת נבחרה1.75 תמי:
 הנישא הראש בגלל אלא האמיצות, הרגליים בגלל דווקא היה

 הברבור צוואר לה מעניק שלח הבולט היתרון את צעדה. היא בה הבנות, למחלקת מעל
(למעלה). בתל־אביב הים שפת על מבלה שתמי שעה הדרו, במלוא חניראה שלה, החינני

^ 7 יד1ר שאנשים הסבירה בו גרמני, עתון של הראשון בעמוד הופיעה 4 *£
# 1 11■ 1 . 1 כש רומנטי, לא ״בכלל וזה אותי,״ לנשק יכולים ״אינם קטנים 0
 שבועיים לפני כשהגיעה בסרט.״ אותי לנשק בשביל ספרים עריסת על לעמוד צריך שחקן

גבוהים. כולם היו עמה שהופיעו השחקנים מעולם. הוכרזה לא ההכרזה כ־ הכריזה *רצה,

 אותי ומזמין אלי ניגש מישהו יושבת.
 שאני כמה רואה והוא קמה, כשאני לרקוד.
 מצליח שאינו וכמעט נבהל הוא גבוהה,
איתי. לרקוד
אחו ושמנה. נמוכה הייתי ו׳ כיתה ״עד

 נורא היתר, היא ח׳. בכיתה אז הייתה תי
 קצרה, תקופה תוך פתאום, אבל גבוהה,

 באותו נשארה ואחותי לגבוה התחלתי אני
על־ידי. אחותי את רואים לא עכשיו הגובה.
ב למלכת־הצעדה שנבחרתי חושבת ״אני

 פשוט שזה חושבת אני שלי. הגובה גלל
אותי.״ מבליט

★ ★ ★
 מוכיחים אינם עדיין הללו הדברים כל 3 ^

 הגובה הרי נעלה, סגולה הוא שהגובה
 לפני זאת. מוכיח )1.75( לביא דליה של
 כתבה גרמני בעיתון התפרסמה מה זמן

 יכולים אינם קטנים ״אנשים הכותרת: תחת
 לביא, דליה עם ראיון שם היה אותי.״ לנשק

נאל בסרט שבני־זוגה השחקנית סיפרה בו
 להגיע כדי ספרים ערימת על לעמוד צים
הצילומים. בשעת פניה אל

 ואת הראיון, את בארץ הכחישה דליה
 איומה,״ שטות ״זוהי בו. כתוב שהיה מה כל

אמרה.
 על בנער שיחקה למשל, לורן, ״סופיה

 של בגובה שהוא לאד, אלן עם הדולפין
 בסרט ממנה. גבוהה יותר לא ואני ,1.55

 או׳־ פיטר של לצידו שיחקתי שלי האחרון
ראשים.״ בשני ממני גבוה והוא טול

 והרבה קומה גבוהת עולמית מכוכבת חוץ
 דוגמניות שתי בארץ יש יפות, נערות

 דל־ ויוויאן מאוד. וגבוהות מאוד מבוקשות
 של בגובה שתיהן שמרח. וזיוה ביאנקו

1.74.
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