
בגבה. שנפצעה אחרי לבית־החולים אותה
 וישראל טובות, עיניים לו יש הרי סייס

ש הסחורה את ראשון במבט ראה גיא
 עם שהיא כמו ככה, — לתרגול לו הכניסו

והכל. שבור גב

נזטע□
ד ז ^ ר ע  ב־ המקרה, אהרי חודש איזה ב
|  בבית אצלה מופיע ,21ה־ העצמאות יום \
 שוכבת אומנם העלמה מהשמיים. ישר —

 לא זה הנלהב למחזר אולם בגבם, עטופה
 וכך, למכונית, אותה נושא הוא מפריע.
הרומן. מתחיל בגבס,

 זוכה הוא הגבס, את לה מורידים כאשר
 במציאה ראשון מדוקדק למבט סוף סוף
 אותה ראה הוא כי לזכור צריך — שלו
ו — בהליקופטר גבם, בלי אחת פעם רק

טוב. כי מחליט
 גיא וישראל בלהה חודשים, שמונה אחרי

מתחתנים.

ת סו ח עוני ב ש

בישראל ביותר הנמכר השעון

 מילא. - נשואה גיא שכלהה ה ץ
 שעברה, בשנה נשברה הרווקות מסורת *

 של בהיסטוריה הראשונה הנשואה כאשר
 על לתחרות התייצבה מלכת־המים תחרות
התואר.

— שנה בן לילד אמא היא שבלהה זה
 הראשונה הפעם שוו למרות מילא. כן גם

לתחרות. מתייצבת לילד שאם
ך אבל  זה — נשואה נהייתה שהיא אי

להאמין. כדי לשמוע צריך

א *4 ~ י ת  במחנה ,17 בת גדנ״עית אז הי
ה סיום לפני כש־ום בקציעות, גדנ״ע י י

ה את ולשבור ליפול הצליחה היא מחנה
 לבית■ אותה והטיסו הליקופטר, הזעיקו גב.

 בעלה זה מי — חישבים אתם ומה חולים.
— אחרת צעירה נערת־זוהר כל לבין בינה זה, פרצוף לפי להבדיל, קשהשהטיס ההליקופטר טייס כמובן: כיום?

 אוה־ היא זה מלבד שנה. בן לילד ותיקה, אמא כבר היא גיא בלהה אולם 1*#11\11
 זה, רכה ההריון. לפני היתה מאשר יותר היום רזה היא זאת ולמרות וגלידה, טונות בת

רובינשטיין״. ״הלנה חברת של ידיה מעשה הוא זה, בתצלום האיפור, רוצה. כשאלוהים

 מלכת- ,הרותלי שתיים מספר המועמדת
 תל־ ילידת — 19 בת כיום היא המים
 בתו הגב, כגלל בצד,״ל שירתה לא אביב,

 מושבניק, אשת שנד,), 22( בקבע רס״ר של
 לה יש בראשון־לציון. כיום עימו גרי׳ אך

 ס״מ, 174 חומות, עיניים בלונדי, שיער
 ה־ מסכים, הבעל דוגמנית. להיות ורצון
 בן לאורי בייבי־סיטר להיות מסכימה אמא

לדרך. יצאה ובלהה — השנה
 לא־ אצל חן טיפוח קורס עברה היא

ב עצמה את למדוד עכשיו ובאה פלטשר,
מלכת־המים. תחרות

 מסוגלת כשהיא לבלהה, יש רב
 לאחר חופשי באופן היום לרוץ / | #1

תו בתחרות חמור. באופן בגבה שנפגעה
״גוטקס״. של בבגד־ים המתחרות, כשאר פיע׳

בתמו במיוחד. לה מתאימים מוצאת היא אותם ״וולה״, חברת של
 נורא רושם לעשות בלהה מסוגלת וממושקפת, לבושה משמאל: נה

המים. מלכת בתחרויות השנייה הנשואה היא בלהה רציני.

! ך  אוהבת כיוס, וראשונית מלידה כתל־אביבית ,',ך
#ו 0 1 # | / | מפני שערה על להגנה שפת־היס. את בלהה |

השיער בתכשירי משתמשת היא ובאוויר, במים המליחות השפעת

הסופיות המועמדות
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