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יפה כהן :הסנדלר הולך יחף
^ יא אוהכת להתנסות בחוויוות ואף
 \ 1פעם אינה מצפה לשום דבר ,לכן אינ
נה מתאכזבת ,יפה כהן  :גוף חטוב ,עיניים
ירוקות ,שיער בצבע דבש ׳ושפתיים בש־
ידניות .הופעה מרשימה.
היא לא כל כך מתלהבת מהרעיון ש־
יופייה יעמוד במבחן ,כי לדעתה הוא כבר
עבר אותו .מאז ■שהיא קטנה אומרים לה
כל הזמן שהיא יפה והיא יודעת .ליפה,
שהוריה הם ממוצא דומני ,יש עוד שתי
אחיות והן ׳שלושתן ביחד נחשבות לאחיות
היפות ביותר בקריית אליעזר שליד חיפה,
מקום מגוריהן.
היא עולה לכיתה השמינית בבי׳ת־הספר
התיכון ,לאביה יש בית־מלאכה לנעליים,
אך בת הסנדלר הולכת יחפה כי אביה
מייצר נעליים לנשים !מבוגרות.
כמו כל בחודה .בגילה היא אוהבת הכי
בעולם לבלות ,כשהים תופס את המקום
הראשון בסידרת הבילויים וכשהיא מופיעה
על החוף ,לבושה בביקיני קטנטן ׳שיל
גוטקס ,מזדקרות אוזניהם של כל הזאבים
בחוף ,מה *ם ■שכרגע אין לה חבר .היא
מבלה במיסגרת של חברה סגורה ,המק
יימת מסיבות פרטיות לחבריה בלבד ,הול
כת ביחד לסרטים ,לתיאטרון ובמיוחד ל
טיולים.
יפה משוגעת על נופי הצפון ,יכולה ל
שוטט ימים שלמים ברמת הגולן ,במטולה
או לבלות יממה בחורשת טל כשהיא ניזונה
מסנדוויצ׳ים ,מים ואודר צלול.
בעתיד היא מתכוונת להמשיך את לי
מודיה בכתה י״ג במגמה למזכירות משפ
טיות .אין לה כל תוכניות לחדור לעולם
הזוהר ,שאינו מושך אותה לדבריה כלל
וכלל: .אילמלא ג׳ימי ,הספר שלה■ ,שממש
שיכנע אותה חזור וישכנע כי היא מתאימה
לתחרות מלכת המים ,לא היתד .מעלה ב
דעתה להשתתף בתחרות .ומאחר ׳וכבר הגי
עה ,והתקבלה כמועמדת ,היא מקווה להצליח.

רזתי שי ט רי ת :תנ 1לה ג׳ז
ף*! אה של ריותי ישטירית המתולתלת בע
י  1לת העיניים הירוקות ,הוא פקח בעיר
יית חיכה ,יאבל היא ׳מספרת שהוא בהחלט
לא מפקח עליה מי ייודע מה .היא בת זקונים
׳למשפחה בת  6ילדים .׳וזוכה בשיל-יכך לכל
התפנוקים בעולם.
בבגד ים של גומקם ,נראית רותי כנימפח
שיצאה מהים .ואבן את מרבית זמניה היא
מבלה בין גליו לחופו יוליד ביתה שבטירה
הכר מל .כשהיא לא נמצאת בים ,שם יוש
בים החבר׳ה שילה ,היא רוקדת ג׳ז כי
הריקוד הוא אהבתה הגדולה ׳באמת ישל
דותי .הוא רקדנית סולנית בלהקה מקומית
בטירת הכרמל ולומדת ג׳ז בבית רוטשילד
בחיפה ,כדי לשפר את עצמה .כי כשתהייה
גדולה היא ירוצה להיות מודה לריקיוד ו־
כמובן להקים ליקקה מקצועית כמו ג׳ז
פלוס ז״ל,
היא דינאמית מאוד ׳ואוהבת מוסיקת 0ופ.
וסמה שיותר רועמת כן לאוזניה ינעם .ה
להקה האהובה עליה היא פינק פלוייד ויש
לה בבית ׳אוסף רציני של כיל תקליטי ה
להקה ,ללא יוצא מהכלל.
היא מסתדרת יוצא מהכלל עם אביא ד
אמא שליה .ואחרי שהספר האישי ישלה
ג׳יימי המליץ עליה לתחרות מלכת המיס
באה הביתה .נרגשת ׳וסיפרה לאבא ואימא,
שאיחלו לה בהצלחה ועודדו יאותה לקראת
התחרות .רויתי מקווה ׳שהתחרות תפתח
בפניה את דלתות עולם האופנה ,כיי רותי
ירוקת העיניים מעוניינת בדוגמניות כבאל־
טרנטייבה שנייה לריקוד.
ביין ריקוד לריקוד היא לומדת לבחינות
בגרות בבית־ספר אקסטרני וקוראת ספ
רים• הסופר האהוב עליה הוא חאריוילד רו־
בינס .היא מסוגלת לגמור ספד שלו בלילה
׳ולהיסחף אל תוך העלילה עד כדי הוזלת
דמעות שליש.
כמובן שיש לה חבר ,הוא בן  20והם
ביחד כביר עשירה חודשים תמיימים.
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