
 גבוהה שאשה אפילו לי מפריע .לא וכטוף־חשיער.
 אמר גבוהה,־ יותר עוד ונראית נעלי״עקב, נועלת

קטי־אן. האוסטרלית חברתו עם בגאווה והצטלם
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עכשיו - לארץ באו ונתו גוושתו
- ידידתו את את גם הנה הביא הוא

 במלבורן. נשים לביגדי בבוטיק לעבוד
 סמוך בבית״קפה כישבה הימים באחד

 עיתונאית־ אליה ניגשה לבוטיק,
 וביקשה בי התעניינה ״היא אופנה.
 קטי־אן אומרת הסכמתי,״ עליי. לכתוב
ילדה־אשה. של בחיוך

 צילומי לא
עירום

 התקשרו הכתבה אחרי ייז* *ץ
/ ^ /  דוגמניות מסוכנות אליי /
 — חשבתי אליהם. שאצטרף וביקשו

 לעבוד התחלתי להפסיד? לי יש מה
וצילום. מסלול כדוגמנית

 עושה, אני כסף כמה ״כשראיתי
 לי נפתח שעות שלוש־ארבע בתוך

התיאבון.
 הצעה עוד קיבלתי ״בינתיים

 נשים 60 מתוך המיסחרית. בטלוויזיה
 בתוכן. הייתי ואני שתיים, נבחרו

ביום. דולר 2,000 הרווחתי
 חיים של שיגרה שונאת ״אני

 אופנה אוהבת אני ושעות־עבודה.
 יכולה אני היום, במיקצועי ואנשים.

 יתרון וזה בעולם, מקום בכל לעבוד
עבורי.״ מאוד חשוב

 ז 79 בעלת קטי־אן, ספק: אין
 רגליים להפליא, חטובים סנטימטרים

נחטפת גדולות, ועיניים בלתי־נגמרות

-

לכתבת* שאצטלם רצו גוד £ השניה שילדס בדוק
טרבתי.״ אבל בג׳ינט, שילדט ברוק של לתמונות זהים בצילומים אופנה

 יפות צעירות אותן אוהב ני ^
£ \ /  איש־העס־ מצהיר וגבוהות,״ /

 בן בורנשטיין דייוויד האוסטרלי קים
 ששיבה והשזוף הקומה נמוך ,50ה־

בשערו. זרקה
 מבוגרים," אותם אוהבת ״ואני
 הדוגמנית קודי, קטי־אן מתוודה

 העשרים, בת היפהפיה, האוסטרלית
 בין הלבן, השטיח על נינוחה היושבת

 המטופחת בדירתו האנטיקה, רהיטי
תל־אביב. בצפון דייוויד של

האו מהזוג להתעלם אי־אפשר
 ומבלה בארץ עכשיו הנמצא סטרלי.

 אוהבים, הם הנוצצים. המקומות בכל
 בעיניו זה מסתכלים ביד, יד מחזיקים

 קטי־אן ובתו. אב כמו ונראים זה של
 ומפונקת. יחידה בת היא הקתולית

 מחוץ שנים הרבה וחיתה בסידני, נולדה
 היה אבא אוסטרליה. לגבולות

 לשליחויות ונשלח בצבא אלוף־מישגה
רבות.

 לימודיה את קטי־אן כשסיימה
 אתנחתה, לעשות החליטה בתיכון,
 והתחילה הלימודים, את להפסיק
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