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,17 בת רק אומנם היא טבדיה ילידת הדייגים בתהנימפה
 צובעת היא היופי. סודות על רבות יודעת כבר אן

נימפה. של גוון לה המשווה ודלה, של קולסטון בצבעי לבלונד שערה

אלסטקם. של החדש המקסים הביקיני של שמו אלא קללה, איננה
/ | | | | |  מידותיה את דו בהודמנות מפגינה שחור, מודל בתמונה מדגמנת ברוריה |

להשחיתן. יכלו לא עליה האהובים ושוקולד גלידות קצפת, עוגות שאפילו המושלמות,

 סוף־סוף אבל זמן, הרבה די לקח ה *
 מישהי גם המים מלכת לתחרות הגיעה 1

 6 מיספר מים. עם עסק יש שלמשפחתה
 של אחיה גם דייג. של בתו היא שלנו

בכינרת. עובד ברוריה
 וגרה כפקידה עובדת אומנם אלבז ברוריה
הא השטח. על־פני רק זה אבל בגבעתיים,

 תםוא _ טבריה ילידת שהיא היא מת
 תמיד טבריה פעם הפיתגם את הלא מכירים
 אופי. זה בו. שנולדים מקום לא זה טבריה.
 מבינה מעולה שחיינית שהיא לציין מיותר
בלונ ,17 בת היא כי לציין אפשר בדגים.
 מצו־ וגיזרה ,172 חומות, עיניים דינית,
להס מתביישת ולא ריקודים אוהבת יינת.
 מפריע שלא מה מאוד. קצר במיני תובב

או זאת בספרים, רומנים. אחרי למות לה
ב לבכות שמסוגלת כזו אחת היא מרת,
ה את מבינים אתם אם סנטימנטלי, סרט

כוונה.
★

 בברוריה, שפוגשים הראשון רגע ף■
 שערה בין הנהדר הניגוד לעין מזדקר

 כשמכירים השחום־זהוב. ועורה הבלונדיני
נו עובדה לעץ מזדקרת קצת, יותר אותה
מחז את במבוכה אחת לא שמביאה ספת,
לאכול. אוהבת הזאת הבחורה ריה:

קצ עוגות הכל: חשוב. לא לאכול? מה
 המחזר את לכם תארו שוקולד. גלידות, פת,

 הזה המזון כל את ורואה יושב המיסכן
החשבון. על וחושב מתעכל,׳
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