
ת 01*101111 פיו סו ת • ה ב ל ס ס סי התו '•80 ה
ת היות !■ן  ילדים שיבעה בת במישפחד. דיצעירד. הכ

ה1 •  כבת- נולדד, היא סילבי. נוכחה בזאת תענוג. ז
 בהרצליה מתגוררת היא מארוקו. יוצאי להורים זקונים

 והם פנסיונרים הוריה נולדה. גם שם הזה, היום עצם עד
חפץ. שלבה מה לעשות לה נותנים הרבה. אותה מפנקים

חום, שיער דבש, בצבע עיניים עם ,17 בת היא סילבי
 את סיימה השנה סנטימטרים. 165 וגובה וארוך, גלי

 צרפת, בוויצ״ו י״ד עירוני בתיכון השביעית הכיתה
לאמנות. במגמה למדה היא ל׳. בתוכנית הנמצא

מעולם־הזוהר. יותר אותה מפתה עולם־האמנות בכלל,
 להיות רבות נערות של והחלום שבזוהר, הקסם אף על

ציור. מעדיפה היא כוכבות, או שחקניות דיילות, דוגמניות,

הצפרד כל את הביתה שהביאה הילדה הייתי ״תמיד -
 את ״אספתי מספרת. היא שבשכונה,״ והנחשים עים

 וטיפלתי חביתה אותם הבאתי העזובים. והחתולים הכלבים
בתינוקות.״ כמו בהם

ולהצ לסרטים הרבה יוצאת היא עימו חבר, יש לעדיה
 היא ארוכות,״ שעות ולשוחח לשבת יכולים ״אנחנו גות.

אומרת.
 בריכות־ ומעדיפה שחייה חובבת היא הספורט בשטח

ים. על שחייה
דוגמ ללמוד רוצה שהיא החליטה שבועות כמה לפני

לקורס ונרשמה פלטשר לאה של לאולפן ניגשה היא נות.

בו־שושן סילביהמרון עדיה
 בפניה והמליצה מאישיותה התרשמה פלטשר דוגמנות.

 תחביב בגדר זה דוגמנות ״גם המים. מלכת לתחרות לגשת
 לימודי, את לממן כדי מכך, להתפרנס אצליח אם אצלי.

 פלטשר.הסבירו של באולפן מגלה. היא בסדר,״ יהיה זה
 הכוללת המים, מלכת בתחרות המשתתפת בחורה כי לה

 המכשיר ביטחון־במה מקבלת הארץ, רחבי בכל נשפים
דוגמנות. להופעות אותה

 מאוחר להתעורר אוהבת היא החופש, בימי עכשיו,
 בכל ולעסוק ענקית ארוחת־בוקר לעצמה להכין בבוקר,

תחביביה.
 כי שוכנעה אך התחרות, מן מודאגת קצת היתד. אמה

 — שפות שלוש מדברת עדיה בזאת. רוצה באמת עדיה
 גם ללמוד מתכוננת היא עכשיו וצרפתית. אנגלית עברית,

. איטלקית.
 ורוצה עקרב) מזל (בת באסטרולוגיה מתעניינת גם היא
העולם. את לראות כדי — אחת שנה דיילת להיות

ר עשוייה שמש, שמלת ק ס תנה) (אריג סיו  עם קרפ/כו
 בצבע בפס מעוטר ירך ומחשוף לשינוי ניתן חזה מחשוף

.1ה״י בת בו־שושן סילביה מציגה ניבה, אופנת של נוגד

 שצץ דבר כל מציירת היא הרבה. מציירת סילבי
חלו או העתיד על שלה וחלומות גוף אנשים, בראשה:

 ושואפת עיצוב־טכסטיל, לומדת היא בעבר. שהיו מות
 לעצמה מתכננת כבר היא תתבגר. כאשר מעצבת, להיות
 היא בחימר בפיסול גם למדי. מאופק בסיגון אך בגדים,
רבה. הנאה לה הגורם דבר לעתים, עוסקת

גלר להרבה הולכת היא מאוד. אותה מעסיק תחביבה
 את במיוחד מעריצה היא שונות. בתערוכות ומבקרת יות

 אוהבת גם היא דאלי. סאלבדור הצייר של העבודות
 דיאן להקת עליה חביבה ובמיוחד למוסיקת־רוק להאזין

האנגלית. סטרייטס
 וצפופים. המוניים בילוי ממקומות מתרחקת סילבי
 קרובים. חברים עם במיסעדח, אינטימי בילוי מעדיפה

 שבחברתם ידידים הרבה לה יש אך חבר, לה אין כרגע
מבלה. היא

 רואה והיא משתתפת, היא שבה הראשונה התחרות זו
נעימה. חווייה בכך

מעצבת של עתידפלמנקו


