
 הה* זה בשטח הקשיים בגלל אך ובידור,
 ובחרה הכבד, אל הקל מן ללכת ליטר.

בדוגמנות.
ב פעם עמדתי חיילת, עוד ״כשהייתי
 אנשי עם מכונית לי ועצרה טרמפיאדה,

 להצטלם לי שהציעו וולה, של פירסום
 סי- לדיאודורנט,״ פירסומת עבור בביקיני

 שביקיני חשבתי כי ״סירבתי נאווה. פרה
 להורי ההצעה על כשסיפרתי מדי. נועז זה
 על נדלקתי צך אותי. עודדו דווקא הם

דוגמנות. של הרעיון

שראלית הי

 בשטח נשאר שלי החלום זאת כל !ף*
״ /  הצבא אחרי והמוסיקה. המישחק /

 בסרטים, קטנים תפקידים בכמה השתתפתי
מ ולהתחיל אחורה צעד לקחת החלטתי ואז

 ושם דוגמנות בקורס השתתפתי דוגמנות.
שלם. עולם גיליתי
יש כי הצלחתי, כל־כך לא המסלול ״על

הח לכן לריקוד. דומה שיותר הליכה לי
 כדי תוך צילום. בדוגמנות להמשיך לטתי

 עטיפה על לתצלום מועמדת חיפשו הקורם
 יש הסיפור שלגיבורת בגלל חדש. ספד של

ב־ שלי החברות בי. בחרו גדולים ממדים

 תוך אולם מפותחת. לא ילדה עדיין נאווה היתר! 15 בגילהזהוב שביל
 האיבר שהפך עד ו^פח שלה החזה הלך חודשינז כמה

מיסחרי. סמל בו ורואה שדיה, בין העובר הארוך, בשביל נאווה גאה כיום בגופה. הבולט

 הגדול שהחזה ואמרו כמובן, קינאו, קורס
 מזמן אני אבל בעתיד. אותי יכשיל שלי
 של האלה להתבטאויות לב שמה לא כבר

קינאה.״
זכ שלה הקצרה הקאריירה במשך

היש מנספילד ג׳ין בתואר נאווה תה
 לנטלי לדמות מעדיפה עצמה היא ראלית.

 על ויותר יותר חושבת אני ״היום ווד.
 שכך מרגישה ״אני נאווה. סיפרה קולנוע,״

שלי המישחק כישרון את גם למצות אוכל

המיו התכונות את ביטוי לידי להביא וגם
גופי. של חדות

 בתוכנית להשתתף הספקתי ״בנתיים
המע כדיילת בטלוויזיה, המטמון את חפש
 היתד. שם גם התשובה. פיתקי את בירה

 כך כל אני שלי. בחזה כללית התעניינות
 עד החזה, בכיוון האלה למבטים התרגלתי

להם.״ מצפה אפילו שאני
 זאב, אחיה, עם נאווה מתגוררת כיום
בדירה הוא, גם מתחיל תיאטרון שחקן

מס ״אנחנו למישפחתם. השייכת משותפת
 שומר ״הוא נאווה. מספרת ביחד,״ תדרים

 הפרטיות את לי נותן זה עם יחד אבל עלי,
שלי. החברים עם

 אהבו לי שהיו החברים כל היום ״עד
 אני אלי. נמשכים פשוט הם גדול. חזה

 סכסי. הוא גדול שחזה חושבת אישית
 ה־ אצל ביותר המושך האיבר הוא החזה
 למיניות מוסיף זה גדול וכשהוא אשה,
שלה.

 גדול חזה

נשאר לעולם
 שדוגמנית קבעו האופנה עולם יד*

 אני קטן. חזה בעלת להיות צריכה
 מה בדיוק לא וזה ,3 מיספר חזייה לובשת

מי לדגמן אפשרויות לי יש אבל שמתאים.
 שקשור מה בכל אופן בכל גדולות. דות

 להצעות. פנוייה אני לדוגמנות
גברים יש באופנה. זה קטן חזה ״היום

 דבר זה אופנה אבל זה. את שמעדיפים
 איך לראות אפשר ישנים בציורים משתנה.
מא אני באופנה. פעם היה הגדול שהחזר.

 גם לדעתי בכלל, יחזור. עוד שזה מינה
 גדול. חזה מעדיפים גברים יותר היום
הו ואופנה באה שאופנה אומרת אני לכן

נשאר.״ לעולם גדול חזה אבל לכת,

3 מיסכו חזיה
 מקובלת אינה אומנם זו מידה סגל. נאווה לובשת
לדוגמנות, קורס שעברה נאווה, אולם האופנה, בעולם

הגדול שהחזה סבורה ה״א גדולות. מידות בדיגמון לפניה פתוחות האפשרויות כי מאמינה

 כל היוס עד סכסי. הוא גדול חזה לדעתה בעבר. שהיה כפי לאופנה, בעתיד יחזור
 השירות מן השתחררה כאשר אליו. ונמשכו שלה השופע החזה את אהבו שלה המחזרים

לדוגמנות. נמשכה אולם סרטים. במיספר השתתפה .ואף. ומוסיקה מישחק על חשבה הצבאי


