
 למל־ שלי נבחרה 13 בת היתד, כאשר
 מרדכי. בכפר ארז קייטנת של כת־היופי

 זכתה הפעם שוב. נבחרה שנתיים כעבור
 ברייטון קייטנת של מלכת־היופי בכתר

שבו שלושה לפני ולאחרונה, שבאנגליה.
 הבחירה בטכס למלכת־המים. נבחרה עות,

 זו היתר, עין. כהרף הקהל לב את כבשה
ראשון. ממבט בחירה
 היפהפיה מחייכת בתוארי־יופי,״ לי ״די

״עכ צחורות. שיניים טורי שני וחושפת
שנתיים.״ או שנה לנוח רוצה אני שיו
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לאס, אנשים אמרו בעולם, יפה י1ן1!
■ ״ ראו כאשר ברלינסקי, זהבה ״

 יפהפיה, היא שאף זהבה, התינוקת. את
הידידים. למחמאות הזמן במשך התרגלה

ם הגבר של מו  — ה
היה שי ״ ״ ם ד א בן-

עי ומסולסל. ערמוני חום ערה
■  לא והחיוך וגדולות, כחולות ניה /
מר כמו שלא לרגע. אפילו מפניה מש
 תוארי־יופי, על המתמודדות הצעירות בית
דוג של קאריירה על חולמת אינה שלי

נערת־זוהר. או שחקנית או מנית
 החיים מכל מאוד שונה שלי ״הכיוון

 שהוא אבא, של החיים את ראיתי האלה.
 בקאריי- רוצה שאינני בטוחה ואני שחקן,

או ומעייפת,״ קשה עבודה זו כזו. רה
שלי. מרת

)82 בעמוד (המשך

א ןך*  שר שלי,״ והיא ,16 כת רק י
י /  ואמנם ברגש, גאון יהורם הזמר * /
 ברליג־ זאב הוא אבא־זאב, היה יכול לוא
 בפיזמון־ לגאון מצטרף היה לשיר, סקי,

 מאוד גאה אב הוא ברלינסקי כי החוזר.
 מחיל-אל־חיל שהולכת שלי, שלו, בבת

 החד סיום עם ועתה, התיכון, בבית־הספר
 בכתר — נפלאה במתנה זכתה פש־הגדול,

.1980 מלכת־המים
 מגלה רוזן,״ כמו עכשיו מרגיש ״אני

 מצלצלים ״כולם ברלינסקי. הקומיקאי
 המלכה. את לבקש כדי הביתה, אלינו

 היא שלי שאם לי, הסבירו שלי ידידים
רוזן.״ לפחות אני אז מלכה,
 שנבחרה ,16ה־ בת ברלינסקי שלי אך

 איננה ׳,80 מלכת־המים כס על לעלות
 בת־נעורים כל כמו ״אני כמלכה. חשה

שנר התמירה, הצעירה מספרת אחרת,״
ונבחרתי המזל לי ״התמזל דוגמנית. אית

ז! ווכתד
מיהרה שלי צלמה.

 ההתרגשות בגבור ההכתרה, אחרי מיד
 ל־ עליה שעטו הצלמים, ושל הקהל של

לא עדיין ״אני למקומו. הכתר את להחזיר

 לעברי להבזיק מפסיקים שלא בצלמים או בכתרים, מורגלת
 כאשר ביישנות מגלה עדיין היא היום גם אמרה. במצלמותיהם,״

ברחוב. אותה מזהה מישהו כאשר או צלם אליה מתקרב
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 שלי התיידדה התחרות במהלך חן. אורלי אחרת, סגנית מימינה שהונח לפני שניות כמהאוישו של ברגע
 הבחירה לפני הגדול במתח להן שותפה והיתה המועמדות כל עם היא המלכה, ראש על הכתר

מלבב בחיוך הכריזה אנשים״ אוהבת ״אני הסופית. זכייתה. על אותה וברכה נחום, דגנית סגניתה, עבר אל גחנה חניטת ש( חשיבותה
 חיי. את שינה לא זה אך למלכת״המים,

 חוזרת ואני בלימודים, כולו שלי הראש
 בגימנסיה י״א לכיתה לבית־הספר, עכשיו

 מאומה. ישנה לא הנוצץ הכתר הרצליה.
 ללימודים גמורה ברצינות מתייחסת אני

רחו הפירסום ושיכרון חיי־הזוהר שלי.
 גאווה בי יש הכל, למדות אך מלבי, קים

הזכייה.״ על מסויימת

ה כל את שלי הוציאה שנולדה מיום
 בת היתד, כאשר מאדישותם. אותה סובבים
 זהבה, אמה, אותה הובילה בילבד שנתיים
 דרכם על ניקרה לפתע טיולים. בעגלת
ב מבט העיף הוא תומרקין. יגאל הפסל
ש יפה הכי התינוקת ״זו ופסק: שלי

 ילדה יש לי גם לי, תאמיני בחיי. ראיתי
אומר.״ אני מה יודע ואני בבית, יפה

10 בת
בתואר

 ברלינסקי שלי היתה
 שזכתה יפהפיה, ילדה

הקייטנה. ילדי של מלכת־היופי


