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 רושם עושר. ובכלל שפתיה על נצחי חיוך

__ מהחיים. מבסוטה שנורא אחת של
 ה^חור הפנתר דרך הגיעה התחרות אל

 את לכנסת. של״י מועמד מרציאנו, סעדייה.
 היא שם מעמון, מקפה מכירה היא סעדיה
 ידעה לא בכלל היא כולם. את מכיוד,
 החליט ראש־העיר שדודו עד יפה שהיא
 הבוהמה, של היופי כמלכת אותה למנות

חוש אנשים ויותר שיותר לה הסתבר ואז
לדוגמנות. ומתאימה י&ה שהיא בים

 גדלה הבוהמה, חוגי אל שהגיעה עד
 אלוף־ של בת־דודתו שהיא — קהלני דינה

בשכו — המפורסם קהלני אביגדור מישנה
 של הטובה הילדה והיתד. בית״הכרם נת

 כש־ סיני במילחמת נהרג אביה אמא.

 זוכרת לא היא שנתיים. בת רק היתד.
 אומרת: והיא תמונות לה יש אך אותו,

 אותו, אוהבת כל־כך ואני אהרון לו ״קראו
 בת כשהיתר. אותו.״ הכרתי שלא למרות
 לה יש וכעת בשנית, אמה נישאה שמונה
 שהיא טוענת והיא נוספים אחים ארבעה

ומאושרת. גיזעית תימנית ממשפחה באה
 סוסים חוות יש דינה של מאחיה לאחד

 כמה סוסים ער רוכבת והיא עטרות ליד
 בבית ואושפז חלה כשאחיה בשבוע. פעמים
 החווה את ניהלה אותו, החליפה החולים
 ד.״ על ״היה אומרת שהיא וכמו במקומו
כיפאק.״

 •של המים במחלקת כמזכירה עובדת היא
 ב־ טוב די לה והיה ירושלים, עיריית
 חבריה החליטו שכאמור עד הזה, מיקצוע

 ירושלים את שתייצג זו היא כי מד,בוהמה
 החליטה, בד־בבד ארצית. בתחרות־מפי

 להחליף כדאי אז יופי תחרות כבר שאם
 והיא דוגמנות לקורס נרשמה המיקצוע, את

הדל את לפניה תפתח שהתחרות מקווה
הנכונות. תות

ק ברוך: שרית אילניתלא ר
*  קאריי־ מאחוריה יש וכבר ,16 כת ק ך

 לה יגידו ושלא מתחילה. זמרת של רה (
 ודי לי נמאס כי אילנית, את מזכירה שהיא
 עליה, הנערצת הזמרת היא אילנית. נכון,
 ארוך בלונדי שיער לה שיש בגלל רק אבל

 והיא מיניאטורי גוף לה שיש ובגלל וחלק
 לא גדולה, כשתהיה זמרת להיות רוצה
 קוראים אילנית. הזמן כל לה לקרוא הוגן

שכ כי בשבילה, טוב די וזה שריית, לה
ה עללשם אסתר־שורה, לה קראו נולדה
 מח־ לא למזלה אך שלה, אמא של סבתא
 בתעודת־הזהות, שכתוב מה לה •שיביט
שרית. לה קוראים וכולם
 עתה וזה יופי, תחרויות אוהבת היא
ה נערת של •שנייד, סגנית בתואר זכתה
 מוותרת. לא שרית אך ישראל. של יופי

 י רוצה היא אותה. מספק אינו שלישי תואר
 מודה היא זאת עם יחד המלכה. להיות
 לא הפעם גם אם אסון כל יקרה שלא

 שאני בטוחה ואני חווייח ״זוהי כי תזכה,
איהנה.״ נורא

 לא־ עקרת־הבית, ואמה החשמלאי אבייה
 ה1ד.קטי בתם של מהמירוץ מבסוטים כל־כך

 בעצמה: אומרת שהיא כמו אך לצמרת,
אצ אני לה, יעזור שלא לאמא ״אמרתי

 לומדת היא להצליח כדי ובינתיים, !״ ליח
 בבית- לשביעית) (עולה השישית בכיתה
חש להנהלת במגמה בבת־ים, אורס הספר
ובשירה. במישחק כתחביב ועוסקת בונות
 רוצה היא והמשחק השירה שאת אלא
 מופיעה היא ובינתיים למיקצוע, להפוך

 ובאמפיתיאטרון צעירים כישרונות במופעי
 בהצגות משתתפת היא בת־ים. עירה, של

ה בהצגה מרכזי תפקיד ומילאה ילדים
השתת את סיימה זזה־עתה הכחולה ציפור
לימון. אסקימו בסרט פעוט בתפקיד פותה
 שבע־ בן קבוע, חבר כמובן לד. ויש
מבוגר.״ ו״נורא וחצי עשרה


