
לה. לדאוג התחילו בביודהשימוש, היתר. עוד
 שם? לר, לקרות היה יכול מה יודע מי
 במקום לאדם אורבות סכנות מיני כל הרי

 ואין קול אין בדלת. דפקו הדיילות כזה.
ונשו שום משם, לצאת אותה ביקשו עונה.

באה. לא בה
ל הגיע וכשהוא לאט־לאט. נחת, המטוס

מ בתיה את להוציא פעם עוד ניסו קרקע,
 הנוטעים יצאה. לא ובתיה ר,שימוש,בית

 להתקדם התחילו חפציהם, את לאסוף החלו
בבית־השימוש. עוד ובתיה הפתח, לעבר

 כאשר ובדיוק הדלת, את לפרוץ הוחלט
 כאילו הדלת נפתחה כך, לשם בהכנות החלו

 בד בתיה לא אם משם יצאה ומי מעצמה,
 שנכנסה בתיה אותה ובעצמה. בכבודה דיקט
ועיניים. ריסים יותר קצת עם אולי לשם,

 ואפשר אומרת, היא פרינציפ,״ זה ״אצלי
 אבל מה. יודע למי מתכוונת שהיא לחשוב

חד בארץ לרדת לא פרינציפ זה אצלה לא.
 וכל האיפור, את לחלוטין לחדש מבלי שה
בזה. שקשור מה

ש משום בעיניכם, פשוט יהיה לא ושזה
 קודם צריך איפור, הרבה כל־כך לחדש כדי
 הררצוף על שהיה מר, כל את להוריד כל

 שנשאר ר- על מ!רהים אחר־כך מקודם.
 מייק־ של שכבה שמים זה על בסיס. קרם
 מין עיד מוסיפ־ם בטוחים, להיות וכדי אפ,

ו הלחיים, על אדום שמים אחר־כך מישחה.
 הפוד־ את מפדרים זה ועל המצח, על קצת
 קודם העיניים• על העבודה מתחילה ואז רה,

ה ואחר־כך העליון העפעף על השחור הפס
ואחר־כך התתחון, העפעף על השחור פס

(גורדון). תל־אביב לבריכת ירדה שבתיה בשעהבשחה החוק עין
 צורן והיה אותה, סובבו ונלהבים נדהמים המונים

המשולהבים. ההמונים מפני בתיה של שלומה את להבטיח כדי זה שוטר של בהתערבותו

 ריסים, ואהר־כך למטה, וירוק למעלה ירוק
 הפלא מה אז ריסים. ועוד ריסים, ועוד
 בית־ את ותופס לוד עד מיוון אורך שזה

לכולם? השימוש
★ ★ ★  היא ולכן דוגמנית, היא מיקצועה ך*

 150 מזוודות, שמונה עם ארצה הגיעה
 מ״ חליפות 65 נעליים, זוגות 80 כובעים,

 להוריד כדי זה וכל בעולם, הכלבויים מיטב
פירסומת. לצרכי מגבות וללבוש אותם

 יודעית לא עוד בארץ חברות־הפירסום
 לתשומת־ליבן יובא הדבר אבל הגיעה, שהיא

 ל־ תצא היא כל קודם האפשרית. במהירות
היא אחר־כך קס־ני, אל! חליפת עם כסית

 שמלת עם לקליפורניה וקצת הביתה תחזור
 ותלך זה את תוריד היא טיילור. אנד לורד
 סייקס, חצאית עם בשרתון אוקלוק לפייב

 הציבור, לידיעת אותה יביא לא זה כל ואם
ל רוצה לא היא אבל שיטות, עוד לה יש

״צרי מסבירה, היא כמוני,״ ״בחורה גלות.
ל הזמן כל בחדשות. להיות הזמן כל כה

 אותה.״ שישכחו לתת לה אסור היראות.
 היא תשכח, לא שהיא מאוד, חשוב וכן,

להצ מוכנה היא דיין. עם להיפגש מעוניינת
 ש־ מה שזה שמעה כי בפומבי, זאת היר

 והיא ארצה, שמגיעה יפהפיה כל מצהירה
 לא וחלילה חס שהיא שיחשבו רוצה לא

ארצה. באה לא שהיא או יפהפיה,

אחדות שניות תור השני אל אחד ממצבדרוח מערד ג ומושלמת מיהצמזית צמרת. דוגמנית של תתירי סומו


