
לדוגמ ישהמצלמה עם חמן
היפה־ נית

 והעדשה העדשה את אוהבת ״אני שליט. שושי פיה
משרתים כולם וכיף. פינוק זה להצטלם אותי. אוהבת

 רוצה היא מה בדיוק ולדעתזכויות! על .לעמוד
 בג׳ונגל שצריך מה זה

 העדיפה בצילום אותה. לימדה החיים שאוניברסיטה מה וזה האופנה
בדגמיו. אותה שהלביש יעקובזון, רפי מעצב־האופנה את שושי
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רעבוזו בעיניים בי מביטים .גברים

הסין זזו/ו<מ
סתג״סת

 ודברים גברים להעמיד יודעת היא
מקומם. על

 בלבד. ודוגמנית דוגמנית, ״אני
 אוניברסיטת חוכמות. אצלי אין

 להתנהג איו אותי לימדה החיים
 צריך האופנה בג׳ונגל הזה. בעולם
 זכויותיך על לעמוד קשוח, להיות
 זה רוצה. את מה בדיוק ולדעת
 שאני אומר לא זה צעירה שאני

ה את אוהבת שושי קלת־דעת.״
 אותה. אוהבת והמצלמה מצלמה,

כולם וכיף, פינוק זה ״להצטלם

 כמו ממש — ומסרקיס מלבישים מאפרים, אותי,
 להצטלם.״ רק דבר, לעשות צריכה לא אני מלכה.

 אוהבת שהיא פלוו אין ויוקדות, גדולות עיניים עם
טסיה. ומישל זכרוני מירי :צילומים להצטלם.

מוש גוף לה העניק טכע ך■
 חזה בחושניותו. * מהמם לם, י י

 צרות, מותניים עגלגל, ישבן שופע,
 שחורות ועיניים ילדותיות פנים

 המשתנה הבעה בעלות ויוקדות,
 היא בגוקה גם להתגרות• מתמימות

 לגובה מתנשאת והיא קופחה, לא
 יש בקיצור, סנטימטרים. 174 של
 צריכה נשית שאשה מה כל לה

לה. שיהיה רוצה היתה ו/או
 קוראים הזאת המושלמת לאשר.

.18 בת דוגמנית שלים, שושי
 רוצה אינה היא בעיה. יש אבל
 בעיה אינה וזו מין. סמל להיות

 סתם לובשת כשהיא גם כי פשוטה,
 טריקו וחולצת מהוה צר ג׳ינם

סכסית. נראית היא מקומטת,
 ההופעה את אוהבת מאוד ״אני

מבי שגברים לי נמאס אבל שלי,
 רעבות בעיניים תמיד עלי טים

 את לראות לי נמאס ומתחננות.
ה בעיני הבלתי־מוסתרת הקינאה
נשים.״

 איתה לעבוד קשה לצלמים גם
 לכך מודעת ״אני בפניה. ולעמוד
 קלו־ דוגמניות מאותן אחת שאיני
 אני וישבן. חזה שטוחות נסאות

 ומושך.״ נשי גוף עם צעירה אשה
 נא אבל בכך, רע כל שאין נכון

ה לגברת בתדמית. לטעות לא
חזק. ואופי פרנציפים יש צעירה

האמיתית האהבה

 מסרקים מאפרים, אותך, משרתים
 הרגשה מין זאת אותך. ומלבישים

 לעשות אפשר ואחר־כך מלכה, של
 על שרופה אני חשבון. בלי פוזות

ומשוגעים.״ מעניינים צילומים

— מצטערים
תפוסה היא

*  שושי היתה שנה דפני ד ן
ע  — גימנזיסטית ככל שלים י

סב אך ובחינות. מורים שיעורים,
 היה ..לא :במהרה פקעה לנותה

 שראו אנשים ללימודים. ראש לי
ו חתיכה שאני לי אמרו אותי

 פסיכולוגית- היא שושי של אמא
ל להפסיק החליטה כשבתה נוער.
 אבל אומללה, די היתה היא למוד,
הח למיקצוע התרגלה היא עכשיו

 גדולה הכי למעריצה והפכה דש
תמו את מראה אפילו ״היא שלה.
 גם וכמוה חברותיה, לכל נותיי

 אשכנזי דורון וחברי, אחיי שני
 במו נראה הוא שגם ,27ה־ בן

 זה, את תכתבי — שחקן־קולנוע
תפושה. שאני שיידעו רוצה אני כי

 דוגמנית ו טובה דוגמנית ״מהי
מסתח לא שראשה כזו היא טובה

נש העבודה ויחסי מההצלחה, רר
קו יחסים של בתחום אצלה ארים

הוא שבטוח, מה בלבד. רקטיים

ב דוגמנית. אני אם אותי שאלו
 לאט אבל שלא, אמרתי התחלה

ב לי דיגדגה הזאת השאלה לאט
 ואז מנוח, לי נתנה ולא ראש

 למדתי לא? למה בעצם חשבתי
 אצל פרטיים בשיעורים דוגמנות

 ולאחר־מכן בבית, דונסקי קארין
 של בסוכנות־הדוגמניות נרשמתי

ה את עבורי שעושה לזר, לאה
צרי לא שאני כך השחורה, עבודה

 אנשים מיני כל עם להתעסק כה
רציניים.״ לא
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 ובעדי־חייס כלבים היא שלי
מתוק, הוא שלי הכלב בכלל.

 בגדים ללבוש אוהבת שושי להיות. הגבר שצריך כמו תאמן צייתן. טוב,
טפחיים. ומגלים טפח המכסים חושפניים, וקצת שקופים, צמודים,


