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 אפשר ,16 בגיל
 לוז לסלוח עוד

 היא ביאטריס ארטיק. ללקק אוהבת
 היא נדירות לעיתים ורק טבעית, ית

פלקס. וולה לשיער, מיוחד בספריי

ב ביאטריס
 האהובים מדים

 רק רוכשת והיא ים. בגד !— ביותר עליה
גוטקה. של טופסי ים בבגד באן: מהמובחר.

בקפי מסיימת המקפצה, על לקינוח מטפסת
מסחררת. צה

 להשתובב סתם ביאטריס אוהבת זה מלבד
 שופע, מרץ מלאת היא ביבשה. גם —

 מסתובבת ,16 בבת רק למצוא שניתן כפי
מת לא וכשזה מתאים כשזה יחפה, תמיד
 החן גומות שתי את להפגין ונהנית אים,

 מביטים שכולם רגילה ״אני שלה. הנהדרות
ה הדבר זה היה כאילו מסבירה היא בי,״

בעולם. ביותר טבעי
 עוד זה בחיים לה שחסר היחידי הדבר

מבו להיות רוצה שהייתי ״כמה שנים. כמה
 נשבר ממש והלב נאנחת, היא יותר,״ גרת

 מתייחסים לא ״פשוט בצערה. מהשתתפות
 כך כל שאני בגלל ברצינות מספיק אלי

 שאולי שרפי איך זוכרת עוד אני צעירה.
,ילדה, שלו: מהדיסקוטק אותי זרק פעם

̂ישגע
ש ם  הו י ש (ברכה) שביאטרים מ

 זה הרבה, הכי אוהבת )16.5( שוורץ
בבריכה. גברים לשגע

 שלא גבר כבר ראיתם פשוט: איך?
 שהבחויה לפתע נוכח כשהוא מתפוצץ, )
 שוחה — במים בפניה להשוויץ מנסה שהוא 1
ממנו? טוב יותר עשר פי #
 שנתקלים לגברים שקורה מה בדיוק זה ן
? רואים הם מה כי בביאטריס. בבריכה ן
עומדת כשהיא ,166( מיניאטורית בובה 1
משתכ־ וכחולת־עיניים, בלונדינית ביבשה) 1
 יודעת שאינה רושם ועושה במים שגת 1
להפ־ באים כשהם ואז, מה. לעשות איר 1
אותה, וללמד המימית גבריותם את יין 1
שתרצו, סיגנון בכל במהירות, מפליגה היא 1

לא ואם קצף. של פס מאחוריה ומשאירה | [
עוד היא הקוצף, לגבר וקצף בזיון די 1

בא ודור הולך דור
קרוי הבגד גוטקס. חברת מתוצרת הבד,

ב פחות, צעירות כמה בחברת מבלה ביאטרים
 בצבע התוף בגד את מדגימה כשהיא טיילת,

אותו. ללבוש נוח ממש ולביאטריס הייר קמל

 שלה המלחמה״ ״צבעי זוהרת. במלוא ביאטריס זוהישכגוחן נוצוך
 דק לשוק שיצא רובינשטיין, הלנה של הקיץ שהר הם

בשימושם. פרט בכל ומדקדקת האיפור, חומרי בחירת על מאוד מקפידה ביאטריס השבוע. ננוינה גברים
 לי.״ אמר הוא הביתה,׳ לכי

* * *
ה, נוס(? ך*  ילידת ביאטריס, אוהבת לז
 שנתיים, בגיל ארצה שעלתה בודאפשט 02
 פסיכו־ פלאקאטים וסלוניים, עם ריקודי גם

לה יש אופניים. על הרבה ולרכב דיליים,

 שלוש בית-אלפא, בקיבוץ תיכון שנתיים
 מנהל אבא מונה, אלישבע אצל בלט שנים
מסג׳יסטית. ואמא מלון

 הפעם — לא להיות? רוצה היא ומה
ה לא היא טעיתם. צ  היא — להיות רו

ומסלול. צילום דוגמנות זה: את עושה כבר


