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.מים.״ טיפות כשתי דומות שתינו לאבא מוזר, ישמע שזה כמה !בכלל דומות לא לשנייה

וסילביה דב■
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 בין רב דמיון שיש לאטוויג׳
 טוויגי המפורסמת הדוגמנית

 לתלפיות. הבנוייה אביגזר לדבי השחופה
טוויגי. מבוטיק שימלה לובשת פשוט הקטנה

נע מעצב שהוא ואבא שלה,״ היופי של
ליים.

 הגדול בשטח נולה המשפחה גרה פעם
 אך נמל־יפו. על המשקיף מקסים, בבית

 לחינוך מאד דאגו ואמא שאבא מכיוון
 הראשונה בהזדמנות מיהרו צאצאיהם,

 מתגורר וכיום המסוכן, האזור את לעזוב
 בן־ דן עיתונאי, הסופר לשעבר בביתם
אמוץ.

 בגאווה דבי מצהירה עזר,״ ״החינוך
 להם־ להן מפריע שלא מה השתיים. בשם
 אבל מוזנח, בג׳ינס שלמים ימים זובב

 של תיכנונו פאר מקסימות, נעליים עם
אבא.

 דבי דווקא המים מלכת לתחרות דחסה
 :בהצהרה אחותה את ששלחה הקטנה,

 סילביה יזכה?״ מי אז תזכי לא את ״אם
 בלי משעממת תהיה שהתחרות החליטה
או גם וצירפה הקטנה, עם היופי מריבות

להצגה. תה
ב ארצה ועלו במרוקו נולדו השתיים

 ל- עוזרת הפכה סילביה תינוקות. עודן
 שיר־ שנתיים שלמדה לאחר רופא־שיניים

לבחי כעת מתכוננת ואחותה טוט־בניין,
שבי הישנה שסיימה לאחד הבגרות נות
תיכון. בבית־ספר עית

האהיווו

מופגנת. אחיות באחוות פוסעות משמאל ודבי מימין סילביהחמד צמד
 את דחפה הצעירה דבי אחותה. את אחת מעריצות השתיים

 האם עימה. אחותה שתבוא עד ללכת הסכימה לא וזו לתחרות, המבוגרת סילביה
המלכה? בתואר תזכינה אם ביניהן תחלקנה טיסו חברת של הגדול הפרס את גם

 מוזר. משהו קורה ודבי סילבי צל ^
 מהן מי הזמן כל רבות האחיות שתי 4\י

 כך כל לא לכשעצמו הרעיון יפה. יותר
 אצלן, מוזר אותו שעושה מה דופן. יוצא
 שלו. הניסוח הוא
 כך: בערך הולך זה

 !ממני יפה יותר הרבה את :סילכיד!
תר המוח, את מבלבלת את מה :דכי

 נהדר, חיוך איזה לך, יש פנים איזה אי
אני! ואיפה את איפה

 שווה מה דבי, באמת או, :סילכיה
 בחיי שלך? העיניים לעומת ׳שלי החיוך
 להיות יכולה את איך מבינה לא שאני

כך- כל קטנונית

ו האבא שבא עד והלאה הלאה וכן
מסכי אחד בדבר כי הניצות. בין מפריד

 ״אנחנו אחד: חמוד בפה השתיים מות
ל אבל לשנייה, אחת דומות כך כל לא

 !״מים טיפות שתי כמו דומות אנחנו אבא
 זאת לעומת אבל ,16 רק בת היא דבי
 סילביה שלמים. סנטימטרים 171 גבוהה
מ קצרה זה בשביל אך בשנתיים גדולה
ארוכים. סנטימטרים בשלושה הקטנה

 להכות שיכולים נפלאים אברים לשתיהן
ו חומות עיניים לשתיהן עיוור. בסנוורים

 לשתיהן כנ״ל, להכות שיכול חום שיער
 אמא, אחיות, ושלוש אחים שלושה עוד

לרמה הגיעה לא עוד מאתנו אחת ״שאף

 השתיים מציגות תיאבון מעוררי חלקים של שפענפול הכל
 לכל מחוץ גורדון. שבחוף הגלים שובר לאורך

 וערב בוקר מטפחות הן אותו גולשני, חוס שיער לשתיהן הבורא העניק השאר,
המיס. מלכת תחרות משתתפות לכל שחולקו הנודעים, וולה במוצרי


