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ה ר: חנ ת שטיינ טי אלגנ ה
 שטיינר חנה של שהחבר למרות

 היא אין אופנה, תצוגות מארגן הוא
 ״זהו לעתיד: כדוגמנית עצמה את רואה

 הדוגמנית המסלול על שוחק. מקצוע
 לא אוטומט, כמו וחזור הלוך הולכת

האינטלקט״. את מפעילה
 חמוד אף ירוקות, עיניים לה יש
 174 כמו נתונים עם רחב. וחיוך

 היא קילוגרמים 52ו־ סנטימטרים
 וכל. מכל לאכול לעצמה מרשה

 אבל להיות, רוצה לא היא דוגמנית
 סיימה אלה ובימים כן, מעצבת־אופנה

 רמת־גן באורט האופנה במגמת ללמוד
 בלימודים להמשיך מתעתדת והיא

הצבא. לאחר יותר גבוהים
 הצבאי השרות את תעביר היא כיצד

 לה אין ולמעשה יודעת אינה עדיין היא
 אך אלך, אותי, שישלחו ״לאן העדפות:

 והחשוב לבית.״ קרוב אשרת אם אשמח
 הקריאה הוא הרבים תחביביה בין לה

 הכי הספר ספרים״). בולעת (״אני
 כל בשם היה לאחרונה שקראה מרתק

ביתי. בני
 כטיפוס עצמה את מגדירה היא

 ומחמיא צמוד בגד ומעדיפה אלגנטי
 על־ במיוחד שעוצב השחור הבגד כמו
 על (משמאל) מרדיקס דה איב ידי
 שמי מאמינה היא ורחב. זרוק בגד פני

 חייבת טבעיים בנתונים שהתברכה
להסתירם. ולא אותם להבליט

 פלג: שירה
ה ק ת ח שפו ל

 התיכוניים לימודיה את פלג שירה סיימה אלה בימים
 ״יש בראשון־לציון. נחום גן בגמנסיה הדו־לשונית במגמה

 הריאליים ״במקצועות ומודה מגלה היא לשפות״, זיקה לי
חלשה״. אני

 אביה יצא לשם לאוגנדה, הוריה עם נסעה שנה חצי בגיל
 בקיבוץ תקופת־מה התגוררו לארץ כששבו בשליחות.

 בקוצר מחכה היא לגיוס לראשון־לציון. עברו מכן ולאחר
 מאבחנות עבור בחינות עברה כבר קצר זמן ולפני רוח

פסיכוטכניות.
 להפליא המשתלב חום, ושיער חומות עיניים פלג לשירה

 54 ומשקלה סנטימטרים 170 גובהה הבהיר. עורה גון עם
 הגזרה על לשמור מאמץ כל עושה אינה היא קילוגרמים.

 ובקיץ קילוגרמים חמישה־ מעלה היא חורף שכל ומספרת
אותם. מורידה היא

 שלה הקריירה את ורואה כדוגמנית עובדת היא בינתיים
 חדש בדגם משמאל: (בצילום מצליחה. כדוגמנית כן גם

מרדיקס). דה פייר של חלקים שלושה
 המבליט כחול, בביקיני לצעוד אוהבת היא הים חוף על

 השיזוף. של לחשיבות מודעת היא וכדוגמנית גופה צבע את
 של הביקור שכרטיס וטוענת להתאפר גם אוהבת שירה

האיפור. הוא הדוגמנית
ומודרני. קלאסי בלט צעיר, מגיל רוקדת, היא מזה וחוץ
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