
 אנגלית מדברת היא לאמה. ולעזור חברות עם לים
שלה. השפות ידע את הרבה מנצלת לא אך וצרפתית,
 על־פי צרפתיה תיירת שהיא חושבים רבים אנשים

 מוצאה אף על בגאווה. אותם מתקנת היא אך צורתה,
ישראלית. להיות גאה היא הצרפתי,

 להסביר טורחת והיא יפה בתספורת מעוצב שיערה
אותו. שעיצב הוא שלה החבר כי המתעניין לכל

 הארוך הרומן אף על חושבת, לא עדיין נישואין על
שמעון. עם לה שיש

 יודעת אני ילדים. ועל בעל על לחשוב זמן עוד לי ״יש
אומרת. היא לי,״ בוער לא אך יבוא, שזה

 ומתנות נעימות חוויות לד, תביא שהתחרות מקווה היא
 הרב והזמן הגדול החופש מן נהנית היא כרגע רבות.
 בגלל התחרות לקראת מתרגשת לא היא בידה. המצוי

 באיזה לזכות כמובן מקווה אך שלה, הקודם הניסיון
תואר. שהוא

הגלשני חובבת

נגו קור<ן

 לה קורץ צעדיה. לה ברורים לא עוד לעתיד בקשר
 מישחק. או הדיילת, מיקצוע דוגמנות, — הזוהר עולם

 בהחלט — אלה בשטחים מפתות הצעות תבואנה אם
ותנסה. תעיז

 עם לצאת זיוה אוהפת בבית־הספר, הלימודים מלבד
 עליה חביב הים אך ומועדוני־לילה. למיסעדות חברים

 עוזרת לים, קרוב ביפו, מתגוררת שהיא העובדה מכל.
לים. ללכת מעדיפה היא הזדמנות בכל מאד. לה

 יוצאת- להיות מנסה אינני שלי, כמו צעיר ״בגיל
 ומקווה שהם כמות מחיי נהנית אני צורה. בשום דופן

 שלקראתו בתואר אזכה אם גם מהם להנות שאמשיך
זיוה. אומרת מתמודדת,״ אני

 הוא שנים. 4 כבר יוצאת היא עימו חבר, יש לקורין
 מנסה החבר עזרן. שמעון לו וקוראים גילי במספרת ספר

 אך שניהם. על החביב דבר תספורות, מיני כל עליה
 זאת עושים הם לדוג. לצאת אוהבים הם פנויים הם כאשר

 לדוג, מצליחים שהם הדגים מלאי ואת בבת־ים או ביפו
 ועורכת אותם מטגנת והיא שמעון של לאמא מביאים הם

מהם. טעימות ארוחות
בדיוני. מדע ספרי בעיקר לקרוא, גם אוהבת קורין

 חברים. אצל לביקור או ללכת, מרבה היא לסרטים גם
 הצפיפות. בגלל הרבה הולכת לא היא למועדוני־לילה

אומרת. היא טוב,״ מרגישה אני שם מרחבים, לי ״תנו
 קניות את ולערוך בבית לאמה לעזור אוהבת קורין

 בזמן עכשיו שעות. שם ולהסתובב לשוק ללכת האוכל,
ללכת מאוחרת, בוקר בשעת לקום אוהבת היא החופש

ץ ע ן ב ם ר מי  וגולשת הים אל זיוה יוצאת שבוע בכל פע
■  הספורט זה גלשן־גלים. על או גלשן־רוח על — י

.16דד בת היפהפיה על החביב
 ירוקות. ועיניים ארוך שיער עם בלונדינית, היא
סנטימטרים. 174 גובהה

 פועל אביה רומני. ממוצא להורים ביפו נולדה זיוה
 היא אחים. ושני אחות עוד לה יש עקרת־בית. ואמה

 בשנה שביפו. ז׳ העירוני התיכון בבית־הספר לומדת
 בתנועת היתה גם היא הספרותית. למגמה תיכנס הבאה
 ספורט על מיד ונידלקה גלשנות למדה שם הים, צופי

 מיפרשיות. שייט הוא — בים עוסק שלה החבר גם זה.
 מעסיק והים בתל-אביב רמאדה במלון מצילה היא אחותה

 ולשחק לשחות אוהבת גם זיוה המישפחה. כל את
בכדורסל.
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