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 שערה משהו. ושבירה בובתית ונראית ודקה תמירה היא )18(ליברמן מרין
 בהיר. עורה וגון ירוקות עיניה ארוך. קארה בתספורת ומסופר מתולתל שאטני
 רוסיה, על יודעת שאני מה (״את מרוסיה. וחצי ארבע בגיל הוריה עם עלתה לארץ

לי"). מספרים שהוריי מה זה
גדולה. אחות לה ויש פקידה ואם •מהנדס לאב בת היא
 היא וכדוגמנית דבר לכל מקצועית כדוגמנית ארוכה תקופה עובדת כבר היא
 קונה ״אני בכספיה: עושה היא ומה כסף. הרבה עושה היא עובדה: מבוקשת. מאוד
 ואני המלתחה כל את לי תופרת אמא מיוחדים. בגדים לי שתתפור בכדי בדים לאמי

חוסכת". אני לי, שנשאר הכסף את שלה. הטעם על סומכת
 לארצות־ בקרוב לנסוע גם שתוכל ומקווה אירופה בכל כמעט היתה כבר היא
הברית.

 על־ידי שעוצב השלם, (בבגד־הים לשחות מספיקה גם היא הפנאי בשעות
וחטוב. גמיש גוף צריכה מודיעה, היא דוגמנית, טניס. ולשחק רון־לי)

 קלושה: את<
אקזוגו* קפ<
 להישאר קשה ברחוב, פוסעת )18( קלושה כשאתי

 נראית והיא משהו ופראי אקזוטי יופי לה יש אליה. אדישים
 שהיא לשמוע מופתעים קצת לכן מהוואי. בת־תערובת כמו

 המראה מאיפה היא, המתבקשת והשאלה מרוסיה עולה
שלה. האורינטאלי

 הדברים את לקחתי אחד ומכל להוריי, דומה ״אני
 ״השיער צחורות. שיניים טורי וחושפת מחייכת היא היפים״,
מאבי". לי בא עורי וצבע החומות ועיניי מאמי הוא השחור
 עצמות־לחיים מהשיזוף, רק ולא שחום פנים עור לה יש

 ואוהבת בראשון־לציון גרה היא חושניות. ושפתיים גבוהות
כולם״. את מכירים כולם נחמדה, קטנה, ״עיר מאוד: אותה

 שאצלה דונסקי, קארין של בהמלצתה הגיעה לתחרות
 שאתי מהעובדה התלהבה קארין דוגמנות. קורס עברה
 נכונה בצורה מתפזים שלה הקילוגרמים 52וש־ ורזה גבוהה

שלה. סנטימטרים 176ה״ פני על
 המקסימות האפורות כל ואת ולתפור, לסרוג תחביביה:

ידיה. במו עושה היא עצמה על לזרוק נוהגת שהיא
 ספרותית־הומאנית במגמה בגמנסיה ללמוד סיימה השנה

 להיות רוצה היא בצבא לגיוס. בבליון־עיניים מחכה והיא
צבאית. שוטרת
 להגיע נוהגת היא שבוע ובסופי הרבה לבלות אוהבת היא

 כשהיא ולדיסקוטקים, לפאבים, תל־אביב הגדולה לעיר
גדושות. ובכפות שיותר כמה מהחיים ונהנית אופנתי לבושה


