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 מספיק לא זה אבל גובה. מטר 1.65 גם
 בעצם. 1.70ל־ שתגיע בטוחה והיא לה,
יש .1.75 כמו משהו ליותר, מקווה היא
 עומדת היא אם להסתמך. מה על לה

 אביה. של התמירה קומתו את לרשת
 צביה. ישלה, אמא טיילור. רפי השחקן

 איכות הצגות במכירת העוסקת
 היא ולמועצות־פועלים, לקיבוצים

קומה. קטנת
 הלא־ בדירה צר חדרון יש לשרון

 טיילור. מישפחת של במיוחד גדולה
 בחלקו בבית־דירות השלישית בקומה
 שולט הבלגן דיזנגוף. רחוב של הדרומי
 על זרוקים וקולבים בגדים בחדר.

 בדלי מלאה גדולה מאפרה המיטה,
 שלי החבר זה אני, לא ״זה סיגריות.

 ״אני שרון. אומרת כאן." שעישן
החדר". את לסדר צריכה בלגניסטית,

 דוגמניות של פוסטרים שני הקיר על
 לא אף חזה. חישופת אחת יפהפיות,

 או ההווה מן שרון. •של אחת תמונה
 כילדה־דוגמנית ישלה העשיר מהעבר

 שירים המיטה מעל פיי־סומת. לצילומי
 ״אהבה" נעורים". ״אהבת מודפסים:

 ממבט בך התאהבתי שלא תעלבי ו״אל
 בושם. בקבוקי עציצים. במה ראשון״.
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עצמה:
 לא אחת. כל כמו רגילה. ■לדה אני
 חושבת לא מישהי. שמעל חושבת

 עושה. שאני דברים יש שמתחת.
 והן דיגמנתי. אני לא. אחרות וילדות

 לא. ואני עושות. שהן דברים יש לא.
 רוצה שאני מה דבר. שום לי חסר לא
 וחברות חברים לי יש מקבלת. אני

 כלום. לי ערשה לא זה אבל עשירים.
 העיניים. לי יוצאות ולא מקנאה לא אני
הימים. באחד עשירה להיות רוצה אני

 לא שרון .3 בגיל
על לדבר אוהבת דוגמנית

מתפארת. לא ידידיה, עם הנושא
32 ...

 יכולה היתה היא הזד השם ם *ך
 שרון קולנוע. כוכבת להיות ^

 באנגלית. גם מצויץ נשמע טיילור.
 נערה היא כוכבת. לא היא בינתיים אבל

 גוף. וחטובת חמודה .15 בת תל־אב־ב־ת
 ע*רונ־ בתיכון החמישית הכיתה בוגרת

 שנת תחילת עם לעבור ומתכוונת אי.
 לא ״אני כי י״א. לעירוני הלימודים

 לא הזה. הבית־ספר את אוהבת
לראות לי ונמאס המורים עם מסתדרת

 נראית היא
 מגילה מבוגרת

 מנדבר וזה -
 אן הגברים. את

 בהרבה היא
 לגבול מתחת

החוקית ההסנמה
 נורא אני הזמן. כל הילדים אותם את

 חייבת חדישים. אנשים להכיר אוהבת
 ללכת. לרוץ. הזמן. כל בתנועה להיות

משהו.״ לעשות
 קצת ירוקות. עיניים לה יש

 בלונד• ושיער מקסים חיוך מלוכסנות.
 שבשבילם גוונים, המון עם טבע•

לה יש במיספרה. כסף הרבה מישלמים
כולם שחקנים

דוחפים, לא ההורים לפירסומת. ומצטלמים גות

 ),12( תום למעלה: מימין, זה. את אוהבים הילדים
 לא ״אגי ).10(דנה צביה, ),8(גילה :למטה רפי. שרון,
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