
הסנביח! המועמדות2 אוניגמן דוק׳
 שהיא אנדרם. לאורסולה דומה שהיא ? לה אמרו לא כבר ה **

וש. — וש — ש לה. דומה תהיה שהיא אבל לה, דומה לא עוד
 כי רע. לא וזה לעצמה. דומה בלהיות מסתפקת היא בינתיים

 יש ,1972 המים מלכת לתחרות 2 מם. המועמדת אוניגמן, לדוקי
 עיניים למותניה. עד המשתפך — אמיתי אמיתי, — בלונד שיער

ס״מ. 173 לאורך עלינו הלוואי וגיזרה שכתוב, כמו ירוקות
 בית־ בעל — עשיר לאבא בת ועוד ,17 בת תל־אביבית בתור

שח יותר קצת אצלה למצוא לצפות היה ניתן — לנעליים חרושת
 הכל ביישנית. די היא ההפתעה למרבה אבל שוויץ, או צנות
כמובן. יחסי

המבו לאחותה במו — רעה לא מלתחה לה יש בבית בארון
 כאלה משופשפים, בג׳ינס נוח הכי מרגישה היא אבל — ממנה גרת

מייצרים והיום בתוכם, עבדו שאנשים מזה משופשפים היו שפעם

 השעון.טיסו
 הנמכר

 רק הוא בארץ ביותר
 בהן מהמתנות חלק

המלכה. לזכות עומדת

 סירטי וגם בערב. ולצאת בצהריים, לישון
ה מכל יותר פלאפל. וגם ופעולה מתח

מעדנים.
 שביעית, לגמור הספיקה היא היום עד

 פלט־ לאה של לדוגמניות בית־הספר את
בגו חופשי אבר כל כמעט ולשבור שר,
 במיש־ בשער כשעמדה יד שברה היא פה.
לק כשהתאמנה קדמית שן כדור־יד. חק

 היא הסנטר ואת המכביה, תחרויות ראת
 זה כל אבל מתח. על כשהתנדנדה פתחה

 להתעסק ממשיכה היא עליה. השפיע לא
השונים. הספורט בענפי הלאה

 כיום, בני־גילה אצל למקובל בניגוד
מש היא אליו החברתי במעמד בייחוד
 פעם אף דוקי עדיין ביקרה לא תייכת,
 ״אני לה: אין עוד חבר ואפילו בחו״ל,
 התחייבויות,״ לשום מוכנה לא עוד פשוט

 וכל המרצד. הנעים, בחיוכה מסבירה היא
 :בברירה להסתפק נאלצים הפוטנציאלים

 להיות לא או — אד־הוק מלווים להיות
בכלל.

 את דוקי למדה פלטשר לאה אצל שעברה לדוגמנותקווס במסגרת
 מרבה ומאז רובינשטיין״, ב״הלנה האיפור טודות

הסופית. ההתמודדות לקראת מתכוננת דוקי רבה. בידענות בתכשיריהם להשתמש

 שהיא מאחר בלונדי, שופע, בשיערמצטיינת דוס׳
 לטפל היא דואגת בים, לבלות מרבה

 מוצריה. מיטב את לה לספק עומדת ״וולה״ חברת בשערותיה.
 תשתתף והיא ,1972 המים מלכת בתחרות המועמדות אחת היא דוקי

בתל־אביב. לחודש 16ב״ שתיערך הים״התיכון נסיכת בחירת בתחרות גם

 מודרני זה כי מראש, משופשפים אותם
 יש האלה ומהג׳ינסים שלומפר. להיראות

רציני. מלאי לדוקי לה
לים, בבוקר ללכת 1 אוהבת היא עוד מה

לפלאפל


