
י1 ד ¥ה1¥1 71111י 1  מן אפרוש אני שנים. 10 עוד דוגמנית להיות כוונות לי ״אין 1*1 1
אני ממני. ויפות לצעירות מקומי את ואפנה 24 בגיל המסלול 11/1 1 \1\1\ 1 111/ 1̂

ארלין. אומרת למסלול," לעלות ויפות צעירות ומעודדת אחרות לדוגמניות מפרגנת

^ חוששות הן למה ^״י ר ^ ^ ד ^ מני מ
משתתפת. היא שבה אופנה, תצוגת בכל אטרקציה מהווה ארלין אורחים!״ הכנסת זוהי כאן.
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״החגסחת(א
 הנושית הדוגמנית מויסוו, אוריו אומות
ההצגות את והגוננת לישראל שבאה

ח71¥1 1111 ¥  ושיער שופע, חזה נגמרות, שלא רגליים .21ה־ בת היפהפיה לשחורה יש |
יודעים. שחורים שרק בצורה לרקוד יודעת היא - והעיקר ארוד״ארוד, 14/111/1 |11\

להופיע! ממנה ומונעות לה מפרגנות לא הישראליות שהדוגמניות הפלא מה אז

*  ידידותיות לא הן לה, מפרגנות לא י ן
 הישראליות, דוגמניות־הצמרת הן: !כלפיה. 1

 מדיסון, ארלין היא: במיקצוען. לעילית הנהשבות
 בתצוגות המרשימה ויפה, צעירה כושית דוגמנית

 מי חשוב לא ההצגה. את וגונבת רואיה כל את
הסטאר. היא ארלין — גובהה ומה לצידה מופיעה

 נגמרות. ולא חטובות רגליה ס״מ, 174 גובהה
 שיער עגלגלים, אחוריים שופע, יחסית החזה

 שפתיה ומרצדות, שחורות עיניים ארוד־ארוך,
חן. גומת עם חייכניות ופניה מאוד מלאות

 ממש לישראל הגיעה הזאת השחורה הפצצה
 הקבוע, מושבה מקום בלוס־אנג׳לס, במיקרה.

 השיער מעצב את שבועות שישה לפני פגשה
 של במיספרה ״נפגשנו גמליאלי. גילי הישראלי

 עליי הסתכל ״גילי מספרת. היא ועליזה, בתיה
 ניגש אומץ, תפש גם בסוף ממני. עיניו הוריד ולא

לשוחח״. והתחלנו אליי,
כל־כן־ את לה: אמר הוא קצרה שיחה אחרי

 והיא לדגמן? לישראל תבואי שלא למה יפה,
לא? למה ״באמת, לו: השיבה

 לקנות והלכו התסרוקות את השניים שכחו
כרטיס־טיסה.

לישראל. ארלין באה כן אחרי יומיים
 גמליאלי, בני־הזוג אצל כרגע מתארחת ארלין

 לומר. מה הרעות ללשונות יש כך על וגם
 האומנת כלומר אופר־גירל, שאני עלי ״אומרים

 מאוד שאני אף על נכון, לא בהחלט זה בתם. של
 עימה ומטיילת השנתיים בת מורן את אוהבת

לעיתים."
 נולדה הבוהק, השוקולד עור בעלת ארלין,

 לה יש מטכסס. ואם אינדאני לאב בלוס־אנג׳לס
 וארבע דוגמנית, היא אחת אחות ואחיות. אחים 11

זמרות. הן אחרות
 שלוש כבר בדוגמנות עוסקת 21 ה־ בת ארלין

 פיסיים, נתונים לי יש כי הזה לשטח ״פניתי שנים.
אני שבעבודה. החופש בעיניי חן מצא מאוד וגם


