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 הגבוה מיצחה במרכז מישהו הדביק אילו
בטו הכל היו שחורה, נקודה חן שרי של והחלק

 האחרון המישלוח עם אלינו הגיעה שהיא חים
מהודו. ישר יפהפיות של

 של לגובה המיתמרת וחצי, 17ה־ בת שרי כי
 בתווי־ ניחנה ומעודנים, שבריריים ושיבעים מטר
 השאר בין הכוללים מעניינים, אכסוטיים פנים
 ושחורות־שחו־ גדולות־גדולות עיניים סולד, אפון
 להשלמת חושניות. ושיפתי־ילדה עמוקות, רות

 שיער מפל גבה על משתפל שלה המיוחד המראה
 גיהצוהו כאילו וחלק ומבריק כזפת שחור ארוך,

במגהץ.
 את אך הארץ, ילידת היא המעודנת שרי
 שהם מהוריה, ירשה שלה המעניינים התווים

 כעת לומדת היא־עצמה שברוסיה. בוכרה ילידי
 בתל- י״א התיכון בבית־הספר ופדגוגיה אמנות
 עולה והיא מתגוררת, גם היא שבד. העיר אביב,
השמינית. לכיתה

אח משתגעת הקטנה שרי אין למקובל, בניגוד
יו לא אפילו היא הנכון. הוא ההיפד הים. רי

ציור הוא ביותר הגדול תחביבה לשחות. דעת

מקדי היא ולו — בלע״ז פורטרטים, — דיוקנות
הפנוי. זמנה מירב את שה

האי לעיסוקיה לה שנשאר המועט הזמן את
 שהוא שלה, הקבוע החבר בין מחלקת היא שיים,

 ומילק־שייק, גלידה ליקוק לבין חיל־הים, איש
העי הם אלה בעצם, לגמרי. ״שרופה״ היא עליהם
 והיא הגדול, בחופש חייה את הממלאים סוקים

 לה יש אחר. דבר שום על לחשוב לא משתדלת
 הלימודים החל עם שמייד כיוון לכך, טובה סיבה

 אותה׳ המלווה ניצחית, בעייה שוב תתעורר מחדש
שלה. החלש השטח זה המתימטיקה. מאז־ומתמיד:

 ביישני, טיפוס שהיא עצמה על מעידה היא
 וטי־ הדוגמנות קורם את עברה כך משום ואולי

 לאה הגברת הוותיקה המורה אצל פוח־החן
 תזיק לא ביטחון־עצמי של תוספת — פלטשר

 את מאוד. רצינית גם היא אלה לכל פרט לה.
 לחשוף מרבה שרי אין כפנינים הלבנות שיניה
 שזכה מי אך שימחה, בגילויי חסכנית היא בחיוך.

לו. הגיע שזה יודע — המאיר בחיוכה
 אבל רבות, תוכניות לה אין — לעתיד אשר

 אוהבת היא :לחלוטין בטוחה כבר היא אחד בדבר
והרבה. לה, שיהיה מה וזה ילדים,

 והחלק־חלק השחור־שחור שערה
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בקפ־ אותו מטפחת והיא גאוותה, 1
חברת של במוצרי־השיער דנות ■/

" • * • ׳ * /  האכסוטיים תווי־פניה את ״וולה״. ז
 חברת של מוצרי־האיפור מדגישים והמעניינים המיוחדים
.1975 המים מלכת־ תחרות על חסותה את הפורשת ״רבלון״,

מתכנן־ של עיצובו פרי האוורירית, הכפרית שימלת־הכותנה . * . . _
1!נ11 5<0*# זו, בתמונה המעודנת שרי לבושה בה אשר אדלר, יצחק האופנה 2

* י ״ * * י בעל־הבוטיק שעיצב ומחמיאה עשירה מקולקציה אחת רק היא ׳
העונה. של ביותר הלוהטים הלהיטים אחד מייד הפכו אלו שמלות ובחו״ל. בארץ הצעירות הנשים עבור הצעיר

נ י בנות למרבית בניגוד חן, שרי 9 ח 11 ■
במיוחד משתגעת .אינה ובני־גילה, ך 9

 בילויים מעדיפה היא הים. אחרי
 המביאים ותחביבים יותר שקטים

האס־ כישרונותיה את ביטוי לידי
לים, הולכת כשהיא אך נותיים.

 של ביקיני מדגם בגד־היס את כמובן, עיסה, נוטלת היא
 הים־התיכון, כנסיכת נבחרה כאשר זכתה שבו ״גוטקס״, חברת
כשבועיים. לפני ,1975 מלכת־המים בחירת של הראשון בנשף

י*י


