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הסוניות המועמדות1 חנני שולמית

 ג־ הכי הייתי תמיד כיתה, ף■
, ה ה ו ב ^ /  היתה המורה זה בולי /

 ותמיד בסוף, אותי מושיבה תמיד
מזה.״ סבלתי

 בסוף תמיד. לא אבל תמיד, תמיד
 והצליחה הסבל, על התגברה היא

 היום, אחור*. ספסל מאותו להתקדם,
 כבר הספיקה הנני שולמית ׳17 בגיל

 הראשון, לספסל לא אומנם — להגיע
ב בכיוון. אבל — להגזים צריך לא

בכיוון. החלט
 כל־כך לא זה שלה הנתונים עם
 מאותם בבר ידעה שהיא גם, מה קשה.
 מה בדיוק אחורי, ספסל של ימים
 דוגמנית. להיות ״רוצה רוצה: היא

 פלט־ לאה אצל לומדת אני זה בגלל
לתח 1 מם׳ המועמדת מגלה שר,״
מלכת־המים. רות

171 לה יש שלה. הנתונים כן, אה,

7 0 3 0 1

 שלא מגוחך קילוגרמים מספר ס״מ,
 — משובחת גיזרה לציין, אפילו ראוי

 אומרים חלק פרצוף. כן׳ ופרצוף.
 לוליטה, של אומרים חלק מדונה, של

 שותקים רק אומרים. לא בכלל וחלק
ומסתכלים.

המדונה או לוליטה-המדונה, ך*
 לומדת ברמת־גן, נולדה הלוליטה, | !

 בבית־ פלטשר׳ אצל מלבד כרגע,
 היתד, האחרון ובקיץ לפקידות, ספר

 הגדול. בעולם ראשונה, פעם אפילו,
 בבריי־ בבית־ספר למדה שלם חודש

 באירופה. טיילה ואחר אנגליה, טון,
 לומר הגזמה, שמץ ללא שאפשר, כך

 המקסימות החומות־ירוקות שעיניה
. בחיים. הרבה כבר דאו . . המ

 שלה, הדיד הוא ברגר ארתור הצלם
 שלה. האבא הוא מדן חנני והנהג
 עושה שלא אמא, י*ה יש זה מלבד
 עלרת־בית להיות רק בחיים, כלום

 צבא שסיים ואח ביממה, שעות 14
 וגם כן, צילום, י׳למוד לאנגליה ונוסע
אחרת. אפשר איך ידיד.

 שולוד •כולה ברצותה,־־ המדונה
 ללבוש 17;ה בת תעי

התמים. פרצופה בעזרת מדוזה, של הופעת

 (רק קלאב, בקאונטרי שוחה יא
 לומדת טניס, משחקת בחורף) 1 |

למ ופירות. ירקות ואוהבת לרקוד,
עו לעבר והתקדמותה הופעתה רות
 זאת — שבפנימיותה הרי הזוהר, לם

או היא — בבית. כשהיא אומרת
בש רק זה הזוהר דווקא. שקט הבת
 צבעים אוהבת היא עוד החוצה. ביל

 ביחוד כלבים, פ,1פ מוסיקת בהירים,
 קוראים שלה (לבמבי במבי מגזע

קטנים.:׳• וילדים מיקי),
והלוויטה -

בוצעשבתצלום

 הילדה־ כשפני להפליא, סקסית להיראות יכולה היא וברצונה,
 — מתאים ואיפור מבוגרת תסרוקת על־יד׳ מודגשים האשה

בהיו צבעים מאד אוהבת שולה רובינשטיין.״ ״הלנה על־ידי




