
 היא שאליו מקום בבל מגובהה. להתעלם אי־אפשר
ובגובהה. בלבושה ביופיה, בולשת היא מגיעה ״ _ _ .

קטי־אן. אומרת כזאתד שיצאתי הפלא מה אז גבוהים, מאוד .הורי
1.73 גובה

 הוא נ■ ,20 בת אוסטורית דוגמנית
,,וצעירות ■נוח אותו.,גבוהות, אוהב
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לי הציעה ותיכף בי הביטה היא פלאטו. סוכנות־דוגמניות. כל על־ידי
 באתי בתצוגת־אופנה. להשתתף .היכרתי קטי־אן, מספרת .בארץ,״

לביקור שבועיים לפני לישראל חביבה תצוגות־האופנה מארגנת את

מ ובבית בעבודה :גזגיי
אוהבת אני - יוצאת אני באשר וגם מתאפרת,

 אוהבת אני בבית שאפשר. הכי״שיבעית להיראות
 הרבה ולקרוא מושיקה לשמוע לבד, להיות

רצינית.' מאוד אני עובדת, בשאני ירחוני״אופנה.

 לי קניתי בספים. הרבה מבזבזת ובהחלט רוצה, שאני מה בל לי קונה
 ונתתי עלי נמאס הוא שנה חצי אחרי ארוך. פרוות־שועל מעיל
לעתיד. בלל דואגת ואינה ההווה את חיה קסי״אן לבת״דודתי.' אותו

ך1ך*  עבור באוסטרליה קסי־אן מרוויחה 1ן
 לטלוויזיה. פירסומת צילומי יום □1 1
.אני מרוויחה. שהיא הבסף על אומרת היא

 כוונות שום לי היו לא ולמנוחה.
 עם פגישות לה סידרה חביבה לעבוד.״

 התלהבו מאוד הם הייצוא. מכון אנשי
ומהופעתה. ממנה

 את לפגוש כדי לארץ באה קטי־אן
 בעבר שהיה בורנשטיין, דייוויד חברה
 רוזנ־ פנינה נערת־הזוהר של חברה
 שלוש לפני היכרתי דייוויד .את בלום.

 קרה לא ״אז קטי־אן. מספרת שנים,״
כלום. בינינו

 לגבר להינשא הספקתי .מאז
 ורכושני. קנאי שהיה ,32 בן צרפתי
 .17 מגיל שנתיים, הגבר אותו עם חייתי
הצרפתית. בריווירה נישאנו 19 בגיל

 חודשים שמונה מעמד .החזקתי
 מנישואיי. מרוצה הייתי לא בלבד.

וחסרת־מנוחה. כלואה הרגשתי
 ולא מדי צעירה הייתי אולי .נכון,

 נפרדתי כאשר לנשואין. מוכנה הייתי
 מייד חזרתי שנה, חצי לפני מבעלי,
 פגשתי ואז במלבורן, ואבא לאמא
דייוויד. את בשנית

 הכי־ בחוף שפת־הים, על .נפגשנו
היכרויות. הרבה מתרחשות שבו לוהט,

 לברוק דומה שאני לי .אמרו
 אליי באה ובמלבורן שילדם,

 צילומי שאעשה בהצעה חברת־אופנה
 לג׳ינס. שילדם ברוק של העתקים
 העתק להיות רוצה לא אני כי סירבתי,

 עצמי. להיות רוצה אני מישהי, של
 לג׳ין דומה שאני חושב, רייוויד
לעצמי. דומה אני אבל בירקין,

 סמיקצוע מרוצים לא ואבא .אמא
 רוצים היו הם בחרתי. שבו הדוגמנות,

 מנתחת־מוח. או עורכת־דין שאהיה
 והיא בצעירותה, דוגמנית היתה אמא

הזה. במיקצוע תבחרי אל לי: אמרה
 ולא בעירום מצטלמת לא .אני

 המוסר את נוגד זה סכסים, צילומים
 אעשה לא כבד סכום עבור אפילו שלי.
 אני הזה, לכסף זקוקה לא אני זאת.

 בצילומי־אופנה כסף מספיק עושה
ופירסומת.

 מאוד מהר מבזבזת אני כספי .את
 קצת ומגפיים, בגדים נעליים, על

 מאכסנת אני שאותם אנטיקה רהיטי
נסיעות. על והרבה הוריי אצל

 כלכלית, מבחינה עצמאית .אני
 להרגיש רוצה ולא אוהבת לא ואני

 את אפילו משהו. למישהו חייבת
 משלמת אני לחו״ל כרטיס־הנסיעה

 — רוצה שאני רגע שבכל כך בעצמי,
וללכת.״ לקום יכולה אני

 יפה?.לא,״ שהיא חושבת היא האם
 לפעמים מבוייש. בחיוך קטי־אן אומרת

 למשל, מכוערת. שאני חושבת אני
 ומסתכלת קמה אני כאשר בבוקר,
בראי.״
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