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סופי נראית ופיקנטית חטובה —
פירחו־ ביקיני בבגד־ים קדוש ■ ׳4,

 הנותנת גוטקס, חברת משל ני
^  וחוף ים בביגדי הטון את כיום 6ןי

וננו־ והעולם, הארץ חופי על
חידו אחר בתשומת־לב קבת >4

נסי־ בחירת בנשף האופנה. שי
 ביקיני ביגדי־יס הזוכות שלוש קיבלו

מטעמה. לחדל תיסע הנבחרת והמלכה

היש האבטיחים קיסרות של הבלתי־מוכחר המלך הוא שלה שהאבא קדוש, סופי
 גם אבל אבטיחים. אחרי מתשגעת ממש היא לעץ. מאוד קרוב נופלת ראלית,

 עליה החביב שפת־הים, על הבילוי וגם שלה, אבא של בסוכת־האבטיחים העבודה
 וולה. חברת של תכשירי־הטיפוח על־ידי המוגן לשערה מזיקים אינם במייוחד,

לתחרות. חסותה את השנה הנותנת רביון, חברת של חכשירי־האיפור מגינים פניה על 10£££4
מאכ צמודים, מיכנסי-ג׳ינס למשל כמו נאיביים.

 צריך שלא זמן כל — ומתובלים מטוגנים לים
להת יפים, בבגדים להתלבש הגיזרה, על לשמור
 הארץ, ברחבי לטייל חוף־הים, על לבלות גנדר׳

יוונית. מוסיקה ובעיקר
 אשת־עסקים כאל עצמה אל מתייחסת גם סופי

 מסוגלת והיא ■לעניין, טוב חוש לה יש קטנה.
לה. מתחשק רק אם דבר, כל כימעט למכור

 ששומר. מי יש עליה, הגברית למיתקפה אשר
 תחזור שלא משגיחים עין, עליה פוקחים ההורים
 מבלה, היא מי עם לברר ודואגים מאוחר הביתה
והיכן.

 בדעתו מעלה בסוכה מאוכלי־האבטיחים מי ואם
 ומנסה מהתפריט, חלק היא היפהפייה שהמלצרית

 של מעיניו אחד מאיים במבט די איתה, להתחיל
 לסמר כדי קיסר־האבטיחים, קדוש הקשוח. האב
מה הרעיונות את לו ולהוציא למקומו הבחור את

ראש.

 את מניר שאינו אדם היום בארץ שאין כימעט
 וסוכת־האב־ שם־דנר, הפד עב־הכרם קדוש קדוש.
 בסיגנון הבנוייה תל־אביב, שבמבואות שלו טיחים

ש מי לכל עלייה-לרגל אתר הפכה המערב־הפרוע,
 מי ולכל והעסיסי׳ האדמוני האבטיח את חובב

חיים. ולעשות סוסים על לרכב שאוהב
 גם יש המפורסם שלקדוש יודעים רבים לא אבל
 היא האחרון, שלפני זו מהם, ואחת ילדים, שיבעה

סופי.
 תיס- בעלת חטובה נערה ,18ה־ בת קדוש סופי

 עיניים סולד, חוטם משחור, שחורה מקורזלת רוקת
 בקיץ שלה. אבא עם עובדת מקסים, וחיוך חומות

 לשולחנות, ולהגיש אבטיחים למכור לו עוזרת היא
 משתגעת ״פשוט היא יותר. עליה האהוב דבר ואין

דבריה. לפי אבטיחים,״ אחרי
 בתוך עדיין מתחממים כשהאבטיחים בחורף,

 עבור ותיקים ארנקים בתפירת סופי עוסקת האדמה,
 מהחיים. רבות דרישות לה אין בכלל, חברותיה.

דברים שאוהבת ונאיבית, קטנה ילדה עדיין היא

בשימלת־כותנה סופי נראית ומכושף. קסום אחר, מעולם כנערה ,
 והחדשני הצעיר מעצב־האופנה משל טיבעית מכותנה אוורירית

שלו, החס הלהיט הן הכפריות ששמלות־הכותנה אדלר, יצחק *
 ליבן. אל מדברים שלו והדגמים בנות־ימינו, הצעירות של טעמו את מכיר אדלר בחו״ל. והן בארץ הן

הארץ, של השנה עונות ברוב והחם היבש לאקלים החיוניים האווריריות ואת הטיבעי היופי את ומדגישים
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