
 הנה, פרטיות. מרוויחה בעצם היא כך,
 החבר מי יודע לא אחד אף היום עד

 גם בה תלוי זה עוד וכל שלה, הפרטי
 לה, נוחה הפרטיות בקרוב. יידעו לא

בעצמה. בטוחה כל״כך לא שהיא מפני
 לאירופה נוסעת היא הבא בשבוע

 יגמרו שהם אחרי דוגמניות. ו 1 עוד עם
 הדוגמניות שאר וכל העבודה, את שם

 לארצות־ רינת תמשיר הביתה, יחזרו
 החלומות אחד את להגשים כדי הברית,

 להסתובב רוצה היא שנה חצי שלה.
 חוף. אל מחוף ממש בארצות־הברית,

 איפה לדעת בלי מוגדרות, תוכניות בלי
 שיהיה איפה זמן. ולכמה תיעצר היא
ימים. כמה תישאר היא במיוחד, יפה

 תמשיך היא יפה, לא שיהיה איפה
לנסוע.

 על יודעת שהיא מה כל בעצם זה
 היא ברור. לא לגמרי השאר כל העתיד.
באוני תלמד היא אחד שיום מניחה

 היא כולם וכמו כולם, כמו ברסיטה,
 מישפחה ותקים ילדים, ותלד תינשא

 לא. בעצם ואולי מיקצוע. לה ויהיה
 באוניברסיטה, תלמד לא היא אולי

 יהיה לא ואולי תינשא, לא היא ואולי
 ,21 בת יפה בחורה איך מיקצוע. לה

 על שנה חצי של לטיול הנוסעת
 בכלל יכולה עצמה, שלה חשבונה
 לא או שיקרו אחרים, דברים על לחשוב

רחוק? בטווח יקרו

כדוגמנית־־צילום רינת
הכלל...״ מן יוצאות פרופורציות מושלמות, פנים לה .יש

 ואבא אמא פה משאירה היא
 אליה להתגעגע שיתחילו מודאגים,

 מנמל־התעופה ימריא שהמטוס ברגע
 מאוד. לה קשה הזה והסיפור בן־גוריון,

 גיל כבר זה 21 לעשות. מה אין אבל
 את לחיות להתחיל צריכה שבחורה

 החלומות את ולהגשים שלה, החיים
 החלום הוא לאמריקה והטיול שלה,

עכשיו. לה שיש היחידי
 מעניין לא שלי שהסיפור רואה ״את

 דבר שום לי קרה ושלא במיוחד,
 הדברים כל בעיתון. כתבה ששווה
 הבנות לכל קרו היום עד לי שקרו
רינת. אומרת כמעט״, בארץ,
 זה בארץ הבנות לכל קרה שלא מה

זו. בכתבה הצילומים
 לה ״יש רינת: על צרפתי צדי אמר

 ופרופורציות־גוף מושלמות, פנים
 שיכול הגדול הרומאן מהכלל. יוצאות
 המצלמה, עם זה בחיים לה להיות

 פשוט היא כי אותה. גילתה לא שעדיין
 נדחפת. לא היא פושרית. של טיפוס לא

צדדים!״ שני צריך לרומאן
 את למצלמה מספקת עצמה רינת

 שקד, עיני גובה, מ׳ 1.73 הנתונים:
 היקף ,39 הנעליים מיספר חום, שיער

ס״מ. 62 מותניים ס״מ, 92 חזה
 עצמה רינת ■אלה, נתונים למרות

 לא שאני חושבת ״אני משוכנעת. אינה
אומרת. היא יפה,״

עצמה חשבון על לאמריקה,כך. החושבת היחידה שהיא נדמה
ידיב שולמית


