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 בשה־ מאוד, רגישה היא מועדון־נודיטטים.
 שהיא דבר בנודיזם, או בנודיסטים ממבר

״נאטוריזם״. לכנות מתקשית
 עושה שאני מה זולתי לאיש איכפת ״לא
 אותה שמכריחים לאחר טוענת, היא שגא״

 הנודיכמיב. במועדון מבקרת היא כי להודות
 מ!' ומרוצה עירומה השמש, לאור ״נולדתי
 החמה קרני את לחוש הבת א ואני החיים,

בגדים. וללא מיגבלות ללא — עורי על
 מוכן ״מי מוסיפה, היא מזה,״ ״חוץ

 צילום־ עבור לשעה דולאר עשרים לשלם
 כזברה?״ הנראית נערה של עירום

 אולם לישראל. הנוגע בכל סקרנית שרה
 לארץ. רגשיים קשרים לה שאין מודה היא

הת כאשר השלטונית, מצד סבלה ״אמי
 שיש היום גם לה וכותבים בישראל, גוררה

 מאירופה.״ באו שלא עולים לגבי אפלייה שם
 היתרי היא משוחדת. אינה שרה אולם

 מה בעצמה להיווכח בישראל, לבקר חפצה
לכך. זמן לה אין פשוט המצב.

 את שרה מסיימת יהיה,״ שלא ״איך
 ליהודים, עצמי את מגבילה ״איני דבריה,
 שייראה כמה עד נשואים. על חושבת כשאני
 אר ליהודי. שאנשא חפצה אמי מוזר, הדבר
המת האדם עם מתחתנים באמריקה, כאן,
 אותו.״ מוצאים וכאשר, אם, אים.
 הסוגים. מכל גזענות שונאת שרה כי
 השתזפה ביץי׳, במיאמי ביקרה כאשר פעם,

 מפוארת, למסעדה ניכנסה כאשר מאוד. עד
 יש לכושית ״רק אותה. לשרת רצו לא

 ״אין טענו, כל־כך,״ וגולש שחור שיער
 לבנה!״ פני המעמידה כושית שזוהי ספק

 לדברי שענה בריא־גוף, אדמוני בחור ידידיה,
 לשלם נאלץ במהלומת־אגרוף, בעל־המסעדה

דולאר. 50 של קנס

 ישבה עת, אותה מצאוה: לא כמלכה, איתר, הכתיר
 ב־ החורג אביה פתח אותו צריף־הגזוז, בקירבת היופי

 הכחול בים התבוננה קרוביה, עם השתעשעה ק־סיטי,
חולמניות.

ה את ״מצאתי שרה: מספרת בחירתה, שלאחר התקופה
 בייחוד מגיעה, הייתי לאן יודע מי — אחרת מתאים.

 לאחר מיד אחרי, רודפים החלו הללו המטומטמים שכל
למלכת־יופי.״ אותי רו
 כתב־עתונות אלא היה לא דיברה, שעליוהמתאים, ם

 בה, שהתאהב ויק, משיקאגו, מיקצועי וצלם
 הרדומה־למחצה החוף מעיר אותה משך

רבת־האפשרויות. לשיקאגו,
̂־ ־ן*ןי ̂י ־ן ־
להתפשט תחילהמ רהש

*ן א רה { ה הי ר ע  אפש־ לנצל היודעת נ
א לשיקאגו בואה מיום כימעט רויות. /

 שי״,שה תהילה דוגמנית־צילום. לשמש ה7הח
 בית־ של החייטות מחלקת עבור כדוגמנית

 ישבו לא בגדים אולם פילד. הענקי המסחר
הנערה. של התמיר גופה על מה, משום יפה,

 השירה תחילה, להתפשט. החליטה לכן
״לבו דוגמנית שימשה הבגדים, מן חלק רק
 אדיב ללחץ הודות כך, אחר בחלקה״. שה

 הפכה לחלוטין, התפשטה ויק, של מצדו
דוגמנית־עירום.

 ה־א שלה. האמיתית הקאריירה החלה עתה
 מהברות־הפרםומת אחת טוב: בסימן החלה

 לוחות של סידרה לשוק הוציאה הגדולות
 גופה התנוסס עליהם צבעוניים, פירסומת
 שימשו אשר אלה, לוחות שרה. של המחוטב

 לאותה צבעונית דוגמת־הדפסה רב זמן
 הדולאר אלף שטר את לשרה הביאו חברה,

עבודה. על כתמורה בחייה זכתה לו הראשון
 הפכה המיסיקאית, ההכשרה בעלת שרה,

 באזור רן, ה גייס במועדון־הלילה לבדרנית
המועדון: בעל מספר שיקאגו. של הצפוני

 יותר המוכשרת נערה ראיתי לא ״מעולם
מוסי השוחרים הלקוחות את למשוך משרה

 שרק מה לה היה אמריקאית. עממית קה
הכ בכנות: להפגין יכולות מעטות זמרות

 שחיפשו אלה של תכונותיהם ופשטות, נעה
בטרם עוד לעזאזל! מיבטחים. מקום רב זמן
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