
מסו הצעיר גילה אתהגבות:
בעז לנטרל סוזן גלת

מכו והופעה מבוגרת תסרוקת רת
חשוף. בקורקבן אפילו — בדת
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 אעירה נערה של גופה הוא הגוף
 בוחנים שלא צד מכל — וחטובה

רוויוח ה תי ח סי ס י שת חי זי יר ה. סו מ א מ

 מטפלת הבלונדי בשערה .34 בת נוצריה פולניה יפהפיה
 המוע- של בגד״הים ״וולח״. של השיער בתכשירי סוזן
״מטקס״. מתוצרת המים, מלכת בתחרות 10 מס' מדת

 שלד. החיים אבל יהודי. ואבא ,34 בת פיה
 אמא- עזרת בלי מעכשיו כבר מתוכננים

אבא.
 אומרת יופי,״ בענייני לעסוק רוצה ״אני

 שנה במשך למדה היא זה ובשביל סוזן.
קוסמטיקאית. להיות כיצד וחצי

 במיקצועה, בעתיד לעסוק מתכוונת היא
 באופן לעבוד שתתחיל עד בינתיים, אבל

 ״רק :ושם פה לדגמן לה איכפת לא רציני,
סמן. אומרת לי,״ שיציעו
בי :בשימחה מקבלת שהיא אחרת הצעה

 יפה, להתלבש אוהבת ״אני בערבים. לויים
מו ולשמוע לרקוד יפים, למקומות ללכת

 בלי מאוד. פשוט ככה. אומרת. היא סיקה,״
 למען התנועה של המצע מן תוספות שום

 הגורמים הדברים ושאר האשה, שיחדור
האינטלקט. על להכבדה

לחיים. בריאה גישה שנקרא: מה
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 שיער כחולות־שמיים, עיניים לה יש
 לבו־ עור אדום־דובדבן, פה צהוב־חיטה,

 למצוא אפשר קטן־קטן. סיסי וחיוך שלג,
 כלל בדרך כשהיא הדודה, בבית אותה

 זכוכית־נגד־אבק, מאחורי בזהירות שמורה
 בעלי ג׳נטלמנים של הרומנטית בחברתם

 ילדות עגלגלות, ברווזים רועות ענוג, מבט
 ושאר בשיער, בקבוקים המון עם קטנות
 של אירופה תרבות של החרסינה נציגי

הישן. העולם

 איך זה לראות, זכיתם לא שעדיין מה
בחיים. כזאת בובה ניראית

מם׳ למועמדת לה, קוראים בבקשה: אז
 ),17( לרמר סוזן — המים מלכת לתחרות 10

 ק״ג, 45 מישקל סנטימטר, 164 — גובה
 אם גם טבעי, בגודל אמיתית בובה והיא

מיניאטורי.
 משכנעת יותר הרבה היא — ובחיים

בחרסינה. מאשר
ש משהו הם האלה, הכחולות העיניים

 דבר שיש להאמין כדי אותו, לראות צריך
 שלא כשלג, הצח הזה, הלבן והעור כזה.

 תיכונית הים מהשמש להתקלקל הספיק
 להרבות פה יש מה בקיצור, — וה שלנו.

זה. זהו בפרטים.
 ישר אלינו הגיעה הזאת החיה הבובה
 לה יש שנתיים. לפני שבפולניה. מקראקוב

יפה- נוצריה אמא — בניפרד אחד כל —

ב״ המקסימים הפניםהילדה:
 פני עדיין הם יופיים

רובינשטיין״. ״הלנה ע״י המאופרים ילדה,


