
 התאומות האחיות שתי בין להבדיל תצליח לא אישדניה? או קרני
 שיחלה מדגמנת דניה או קרני בתמונה: גוון. לבית

בעצמה. ובטוחה מיקצועית ותיקה, דוגמנית כמו שנקר, במכון אל״ף שנה תלמידות של

ד יה **  מאירה יומיים. אכלה לא וו
י  בת מיה, שמנמונת. שהיא לה אמרה •

 סירבה וירוקת־עיניים, שמונה־פחות־חודש
 לתפוח- פרט מאכיל, כל פיה אל להכניס

 ול- לארוחת־צהריים בוקר לארוחת עץ
ארוחת־ערב.

 הוא והתפטר! עצבים חטף אפורי אדם
לע לאי־צדק ואופן פנים בשום יתן לא

 לא הוא הגבר. שיחדור בעד הוא בוד.
וה פעמיים מופיעות הבנות למה מבין

 לא ״זה — אחת פעם רק מופיעים בנים
 אומר הוא בחשבון!״ בא לא הה צודק

 זיקים. יורות הכחולות ועיניו בתקיפות
 ״שתמיד יודע והוא שבע־וחצי בן אדם

 את ודופקות הבנות על מגינות הבנות
 מנחם, של לעזרתו פוגה הוא לכן הבנים״.

 אבל עשרים״, בן ״אולי גדול, בן שהוא
 לאופנה, מורה בפמן, מנחם בן. זאת בכל

 פעמיים מופיעות שהבנות לאדם מסביר
מיכנסיים, רק לא להדגים צריבות הן כי
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 שוות״. לא ״הבנות שממילא אותו שיכנע מתיסלם בסן דני כאשר רק ונרגע מרד, אירגן
ההופעה. לקראת בסן דני של עיניו את המאפר שדה ביוסי צופה אדס בתמונה:
. יו ווו 80

מן ה ו ח ב נ ■דדים קבוצת  - דוג
הגדולות על עולות שהקטנות והוכיחה

הדמרת־ של בתה רבינוביץ׳, לדנה אורלנסקי שרון מגישתחברית עזרה
 דוגמניות כמו התנהגו הבנות רבינוביץ׳• נירה שחקנית

תיסלם. להקת אחרי ורדפו לזנב־סוס שיער לאסוף עזרו רוכסנים, לזו זו רכסו מיקצועיות,

שמלות. גם אם כי
שו הוא בשימלה,״ להופיע רוצה ״אתה

ל אחריו וגורר משתכנע לא אדם אל•
 רוטמן, אריק את גם הגדולה שביתה

ש מרמת־אביב, שמונה בן בלונדי חתיך
 של מהצד היא השבע בת אילת אחותו
הבנות.

 מסכים לא אדם אלימה. הופכת השביתה
 סיסמות־מחאה קורא הוא בשקט. לשבות
במאירה. ובועט
 ״הגדולים״ של מוחלט ברוב ברירה. אין

 את תדגים מיה אדם. את לפטר הוחלט
 בתצוגה. יופיע לא הוא שלו המיכנסיים

יורד לא הוא להיכנע. מסרב אדם אך




