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 כבשה לפידות ליאורההזהירה
 היא : נוסף כתר לעצמה

 הדוגמניות. בקרב ביותר הטובה המחליקה
רבה. בזהירות וצעדה השתוללה לא "יאורה

 היא איכילוב. לבית־ו־,חולים והובלה הרגל,
 המתוכננות התצוגות את לבטל נאלצה

״מיד הבטיחה: אך הקרובים לחודשים
להחליק.״ אשוב שאקום, אחרי
 דמיד שרית של הרצינית נפילתה אך

 היפהפיות. חברותיה את כל־כך הבהילה לא
 הדוולים, לבית אותה העבירו שהן לאחר

 בשני נשברה רגלה ני הרופאים קבעו שם
 בגבם רגלה את שעטפו לאחר מקומות,

 חזרו שמותיהן, את חתמו שכולן ואחרי
 ההת־ ואל ההחלקה, למישטח המתגלצ׳ות

גלצ׳ויות.

צמודה
למעקה

ממש. של למומחיות נחשבות ^♦תיים
 שפלן, דליה תצוגות־האופנה, מנחת

 כנראה לה שהיתר, הדוגמניות מכל היחידה
 בימים נזכרה סקטים, עם מאושרת, ילדות

 גם בקלות. והחליקה נזכרה, השכונה. של
 נסיון היה אמריקה, ילידת טל, לדורין
 במדיסון הרחוקה, בניו־יורק פעם קודם.

קרח. על החליקה סקוואר,
 פוחדת. עדיין ארדיטי יהודית לעומתן,

 כפי נוחות, במכנסיים הגיעה אמנם היא
הנע את וקיבלה המדריך, דיטר שהורה

לד,בי יש שבסולייתן המייוחדות, ליים
 המסלול. אל לצאת העזה לא אבל ד,חלקה,

 עד בו ואחזה למעקה נצמדה ממש היא
 בתיה התמירה הדוגמנית גם כמוה שנפלה.

 רק המסלול. אל לצאת שחששה דיסנצ׳יק,
הח פחדנית!״ ״בואי, קראו כשחברותיה

 חניתה והתחלקה. החלקה להפגין ליטה
 ״אסור :שלה הגוף על היטב שמרה צלסנר
 אם שלי. ולרגליים לידיים משהו שיקרה

 הפרנסה מקור את אאבד תשברנה, הן
שלי.״

ביטול
תוכניות

6! צנטנר חניתה

 בארץ, הדוגמניות 1
 המיו־ הנעליים של ה

הקרח. על ההחלקה

ל הנשואה יפהפיה דוגמנית ירון, רותי \11 י1ד11ן1!1ך
ב- י#1!■ י י#1| של בזרועותיו נהנית קבע, צבא איש \

המישטח. על ללכת שהצליחה היחידה היא לנגר, דיטר ההחלקה מדריך

 מקור את איבדה היפות אחת אמנם ,ויי
 חודשים. לכמה לפחות שלה, הפרנסה 1

 יופי מלכת שהיתר. הדוגמנית דמיר, שרית
 דוגמנית״, כמו ״ממש להחליק ושהצליחה

את שברה נכונה, לא אחת תנועה עשתה
המקצועית

בעלת וגס צזח־הברית,

 דורי] הדוגמנית
 אר־ ילידת טל,

בהחלקה. נסיון
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ה1י ז ך  מבין השובבה היתה דונסקי קארין ה0|1ץ1| י
י # ג* י 11^1 י י |  קא־ הקרח. על שהחליקו הדוגמניות #

 ידידותיה ואת המדריך את והדאיגה להיפגע, מבלי ונפלה חזרה
במהירות ניגשו כאשר רק שלה. הפרוע ה״אי״ את שהשמיעה פעם ו

 למרות דבר. לה אירע לא וכי לצון חמדה היא כי התברר קארין אל
 הדוגמנית, היססה לא שלה, כלי־העבודה הן קארין של שהרגליים
 הקרח. על בהחלקה אותם לסכן לאור, שלה ספר יצא שהשבוע

ממש. של פגיעה קארין נפגעה לא לפול שהרבתה למרות אולם

 על ״ליפול קארין, מספרת כואב״, ״זה
 אולם קר.״ וגם כואב גם זה הקשה הקרח

 הרתיעה לא קארין של הראשונה הנפילה
 ד,צ־ ולעשות לנסות המשיכה והיא אותה

הקרח. על גוודשל־דוגמנית


