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הסוניות המועמדות

ל י * ■ הקטנה השנות

הביישנית
גלום, לים שקוף

 תכשיריה בעזרת יעל מפתחת אותו אך מלידה, לה יש הבסיס את
סופר־בוהק, שפתון זה, במיקרה רובינשטיין. הלנה של המפורסמים

ברק. להן ומעניק השפתיים על מגן מקסימות: תכונות שתי לו שיש

שן שו  פעם כלב
שיע אחרי

 זוכרת היא מהמייס יוצאת לי
וולד!. בתכשירי שערה לחפוף

ה פשר את היפה מסבירה אחר,״ בצבע
 חומה השנייה ג׳ינג׳ית, ״האחת התפעלות,
שחורה.״ והשלישית

דא היו הצבעונית שלחבורה ימים היו
שערן. מצבע יותר קשות גות

 נאכל מה אחד ביום ידענו לא ״לפעמים
 מתכסות ועיניה יעלי מספרת השני,״ ביום

עצבות.
 הכלכלי מצבה התאזן האחרון בזמן רק

המשפחה. של

 סוף־סוף נסעתי חודשיים פני
 וראיתי לחוץ־לארץ, ראשונה פעם

 אמא המשפחה. כל יחד, נסענו עולם. קצת
אי בכל היינו לכולם. כרטיסים קנתה
 אנגליה.״ בעיני חן מצא הכי אבל רופה,
ה כי וטוענת הדסים, בוגרת היא יעל
 השנים הן זו בפנימייה היתד, בהן שנים

בחייה. היפות
ב להסמיק נוטה ביישני, טיפוס היא
 ההתבגרות. עם רק לה בא זה אבל קלות

 כבר. נשואות יעל של אחיותיה שלוש
 היא אבל בתור.״ הבאה אני ״עכשיו

 להנות זמן עוד לי ״יש בכלל. ממהרת לא
 טוב־טוב להכיר קודם רוצה אני מהחיים.

עצ את שאקשור לפני הגברים, עולם את
 אחד.״ גבר עם החיים לכל מי

 חבר עדיין לה שאין הסיבה גם וזו
או היא בנים,״ הרבה כל־כך ״יש קבוע.
 להתקשר נורמאלי לא ביזבוז ״שזה מרת,

 מסויים.״ לאחד דווקא
 אומץ לסטאטיסטיקה יש עוד זה ואחרי

בנשים. חמור עודף קיים שבארץ לקבוע

אלקלע יעל
 כחולות עיניים בלונדי, שיער לה ש *

 לה ויש שנים. וחצי עשרה ושבע
 היותה מאז מחסורה לכל שדאגה אם גם
 שאבא משום ולבד, טוב דאגה חמש. בת
חמש. בת תינוקת בהיותה נפטר יעלי של

 ידעו אחיותיה ושלושת השבועית היפה
 המישפחה הכנסת כל קשים. ימים בילדותן

או לבגדים קטנה מחנות באה המיותמת
האם. ניהלה תה

 ועזרתי בחנות עמדתי מילדות ״כבר
למ תמיד מצליחה הייתי במכירות. לאמא

 הקונים כי שלי, האחיות מכל יותר כור
נורא.״ אותי אהבו

ב עומדות האחיות שלושת כל כשהיו
 אטראקציה. היתד, זו חנות׳
טבעי שיער לה יש אצלנו אחת ״כל
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 רחוב פני על חולפת כשהיא בה ננעצות העיניים כלבדיזנגוו
 יוצרות התכולות והעיניים הבלונדי השער הגברים.

 לכתר היפה את להביא זה שילוב יצלח האם ממנו. להתעלם שק-שה שילוב
סוו חברת לה תעניק אותו ,72 המים מלכת בתחרות הראשון ולפרס טי
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