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גל<ת
ןו:7הרש

פ!5
צו־האופנה

 יפהפיה היא 18ה־ בת הרשקו גלית
 רבה. הצלחה לה יש וככזו אמיתית
 זוכה היא ברחוב. עוברת כשהיא עובדה:

 מולאטי שלה המראה רבות. למחבאות
 כבת־תערובת. נראית והיא משהו

 אפה חטובים. פניה וחלק. שחור שיערה
עדין. והילוכה חודרות עיניה סולד.

 לימודיה את סיימה אלה בימים
 ופניה סיפרותית במגמה התיכוניים

 בצבא, תעשה היא מה הצבאי. לשרות
 היו הדברים אם •ועדת. אינה עדיין היא

 לשרת מבקשת היתה היא בה. תלויים
 מפונקת ילדה ״אני לבית. קרוב

 גרתי לא פעם אף אני להוריי. וקשורה
עצמאי." טיפוס לא אני לבד.

 53 ומשקלה סנטימטרים 168 גובהה
 גם והיא שומרת היא משקלה על קילו.

 וכשהיא צו־האופנה לפי מתלבשת
 לבושה תמיד היא בעיר למסיבה יוצאת
 מרדיקס: דה איב של מקורי בבגד

 שאני הסיבה וזו ל־ חשוב ״הבגד
בבגדים." כספי משקיעה

ליאת
 עואלתיאל:

 הרגה עם
תוכניות

 ליאת של השחום עורה צבע
 התימני. מוצאה את מסגיר שאלתיאל

 לא לעצמה להרשות יכולה היא כך
 עורה את ולחשוף לחוף־הים ללכת

 להראות זאת ולמרות הצורבת לשמש
 חיילת, היא ליאת ואקזוטית. שחומה

אי־שם. כפקידת־קישור המשרתת
 אך ובצדק. רבים. מחזרים לה יש

 לא עוד ״אני לא: עדיין קבוע חבר
 עוד לי יש קבוע. לקשר מוכנה

תוכניות."
כספור עצמה את מגדירה ליאת

 רב זמן מבלה והיא בנשמה טאית
 שומרת היא כך ספורטיבית. בפעילות

 המתפזרים קילו, 54 של משקל על
 הסנטימטרים 178 פני על נכונה בצורה
 לעצמה מרשה היא. כזה גובה עם שלה.
 נעלי ולנעול בחצאיות־מיני, ללכת
 רגליה את המבליטות שטוחות, אליס

והארוכות. החטובות
 בבגדים טעמה את להגדיר קשה די

 כך לאירוע. הבגד את מתאימה ליאת כי
 להיראות יכולה היא הבוקר שבשעות

וחתיכה. אלגנטית ובערב משהו זרוקה
 רוצה ״אני לעתיד? התוכניות ומה
 יודעת לא אבל רבים דברים לעשות
להתחיל." מאיפה
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