
ת סטי מנזי  דיאן הגי
ה הדוגמנית שר א  ק

 וביו ימים יעבדו שוא
 להופיע גם דיאןווצה

חשה הכי אומות, היא

נערות
הטמפונים

ת ^ יו רו פי ח  ולא לטעמה לא הן היו
 אוהבת לא ״אני :דיאן של לרמתה ■ *

 בתחרויות בקר. כמו ולהישפט להתחרות
עם בשר על כמו עליך מסתכלים האלה

לא או טובד יפה. לא או יפה דוד־יט.

בצמרת
 והחטובה, הגבוהה היפה, בלונדית ך*

ו בתצוגות־אופנה לאחרונה המופיעה י י
 אלא אינה המסלול, את לכבוש מאיימת

 זה דינה ״כי דיאן, המכונה שמום, דינה
קליט.״ ולא מיסחרי לא שם

 וכפילתה המוכתרת היורשת היא דיאן
ש דונסקי, קארין הדוגמנית של הצעירה

עזרתה. ואת בירכתה את ממנה קיבלה
 בשוק־האופנה תגלית־העונה בהחלט היא

 מבלי בשאננות לעבור אי־אפשר הישראלי.
 הארוכות היפות, רגליה על פעמיים להביט

ה בשערה לקנא מבלי והבלתי־נגמרות,
והשופע. הארוך הטיבעי, בלונדי

 היא וחצי, 16 בת שכולה הזאת, הקטנה
 לה חסד ולא פגם בה אין מושלמת. ממש
קצר. זמן בתוך הפיסגה אל להגיע כדי דבר

 שמנת״. ״ילדת שנקרא מה היא דיאן
אמי להורים בת דרום־אפריקה, ילידת היא
 לה יש בהרצליה־פיתוח. המתגוררים דים
או והמעריצים ממנה הגדולים אחים, שני
 היא לכך נוסף אלילה. כמו לדבריה, תה,

 המשמשת דונסקי, קארין של בת־טיפוחיה
 עוד למה אז וכיועצת. כסוכנת כמורה, לה

 כדי שלה כמו נתונים עם נערה זקוקה
המתאי לחוגים הזוהר, עולם אל להיכנס

ו וההצלחה התהילה אל ולהגיע מים

 בשוק העונה תגלית בהחלט היא דיאןהתגלית
 הארוך הבלונדי שערה הישראלי. האופנה

אצל למדה היא רבות. דוגמניות של קנאתן מקור הפך והשופע

 ולאיזה לבצע עבודות ואיזה יחסי־ציבור, איפור, דונסקי קארי!
 שיער. לשמפו לפירסומת דווקא היה שלה האחרון הסירוב לסרב.

מסבירה. הי־א סירבתי," ולכן הדוגמנות עבור פרוטות לי ״הציעו

 העולם. על צוחקת דיאן ה 111 \1
י1^  עבורי עושה שלי ״הסוכנת 1#י

בחיים.״ קל ולי ומחירים, תצוגות הכל,

טובה.״
סי קארין, של שבעזרתד בטוחה היא
■יי* ס. יותר טובים כוייה
למדד, כבר היא קלות.

דיאן. של והארוכות היפות רגליה על פעמיים להביט שלא אפשר אירגליים
 עוד למה אז מושלמת. ממש וחצי, שש־עשרה בת שכולה הנערה,

התהילה. ואל הזוהר עולם לצמרת להגיע כדי שלה כמו נתונים עם נערה וקה .!


