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״גונוקס״. של ״לטס־קים״ בגדיים מדגמנת

השקטים, בילוייה לצד אדם. הומה ולא שקט דווקא הוא כאשר לבלות אורה מעדיפה בבית־קפה,ובילוי:
 להחזיר כדי הטבע. בחיק ספורטיביות בפעילויות לעסוק גם 5 מספר מועמדת אוהבת והלימודים,

״וולה״. של השיער בתכשירי דרכה, על הנקרית הזדמנות בכל אורה משתמשת שלו, והרכות הברק את שלה ׳לשיער
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 אתכם ונראה — בהירות כחולות עיניים
. קומבינציה על מתגברים ת א ז כ

 בצופים, שנים שבע הכל. לא עוד וזה
 זה כזה, רקע עם במדריכה. שנתיים מזה
 ביחוד ספורט. חובבת שהיא טבעי רק

הרבה. שוחה
 כבר ומסתובבת לשמינית, עולה היא

 בחיל- חייל שלח, הנוכחי החבר עם שנה
ב שרק חשבתם אם — בקיצור אוויר.

 טובים, ילדים נשזידו אהבה סיפור סרט
 5 מספר המועמדת שלא: ההוכחה הנה

 — כזו אחת היא מלכת־המים, לתחרות
רוצים. שאתם כמה לצחוק יכולים ואתם

י*

העק את אבל לעלמת־חן, והפכה גדלה לשעבר הצופים מדריכתהצונח:
 היא אין הדיסקוטקים, בדור מאחוריה. השליכה לא הצופיים רונות

 שאינם בילוי סוגי מעדיפה והיא בדיסקוטקים לבלות אוהבת לא שהיא להודות בושה
רובינשטיין״. ,,הלנה חברת על־ידי הרמלאית אורה מאופרת בתצלום, ״סלוניים״. בהכרח
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דיסקוטקים. סובלת לא

 עובדה. הנה, ? להיות יכול זה איד
פאקט. — מעובדה יותר אפילו

 מאוד: פשוטה בעיניה, לפחות הסיבה,
אלי.״ מדבר לא ״זה

 אתם אם או. אליה? מדבר כן ומה
:ככה זה אז שואלים,
או לקרוא אוהבת היא למשל. שירים

 על כמו אותם. לכתוב אוהבת והיא תם,
ים, מצחיקים: היום שנחשבים דברים
וכדומה. אהבה,
 ״לא אותם: לשמוע אוהבת אפילו והיא
ו שקטים שיהיו העיקר מיוחד. מישהו

רומנטיים.״
 הזקונים בת היא אורה רמלה, ילידת

 ארבעה. של בשרשרת אחרונה במשפחה,
חום, שיער נהדר, שזוף עור ״מ,0 168
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