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 מט־ ״אני וחצי־גרמנית, בחצי־אנגלית קארין
 שבוע כל לה צובעת למשל אני בה. פלת
 ארוך, בלונדי שיער לה היה כי השיער. את

קריס נכון לה, היה נהדר שיער איזה נהדר.
 במספרה אותו לה צבעו אז הלב, כאב טל?

 והיה הכל, את לה ושרפו חזק, מדי יותר
 מאז לכן חבל. כל־כן־ אותו. לגזוז צריך

 השיער.״ את לה צובעת אני
 מלא־געגו־ מבט ידידתה על שופכת היא

 ביום. פעמיים שוחות ,,אנחנו ונאנחת: עים
 ולמדתי תתעמל, היא יום שכל דואגת אני

 ופעמיים מסז׳ים, לעשות בשבילה במיוחד
 מוב היא שלה. למסז׳ים דואגת אני בשבוע

 כל־כך גוף לה יש עצמה. על לשמור רחה
 שהיא אסור בו. לטפל מוכרחה אני יפה,

 קשים שרירים איזה ראית פיתאום. תשמין
 יכולה היא לה אדאג לא אני אם לה? יש

 לה.״ אסור אחד. יום להשמין
 בעשיית שקועה היא מגיבה. אינה תמי

גרי של רעש שומעים במיטבח ציפורניה.
הכביסה. את לתלות הולכת האם רגליים. רת

 ש־ש אחת סתם זה שסטריפטיזאית ״חושבים
 ־שוב ״לא תמי. פיתאום מתעוררת גוף,״ לה

 . .ות ומראה הבמה על עולה והיא איזה.
 ב־ירה מ;ט עוד המיקצוע. את הורסים

 במיק־ יש להר תצטרך סטריפטיזאית שהיא
שלה.״ צוע

 אבל ציפורניה, לתוך שוב שוקעת היא
 ״מופיעות שוב: מתעורר שכך שלא הרוגז

לת יבולה לא אפילו שאני נשים הבמה על
יל כבר שילדו נשים נראות. שהן איך אר

 עם נשים למיקצוע, ביזיון ממש זה דים.
 רובן הן זודעה. זה בלי. בכלל או נפול חזה

 שולח הוא כסף צריך וכשהבעל נשואות,
מת באמת מעטות רק להתפשט. אשתו את

 העולם בכל אמנות. כאל זה אל ייחסות
אמי סטריפטיזאיות משלוש־ארבע יותר אין

משהו.״ ששיזת תיות,
 גופה את להקדיש צריכה ״סטריפטיזאית

 חברתה, דבריה לתוך נכנסת למיקצוע,״
 הגוף את לטפח הרבה, לרקוד צריכה ״היא
לא הרי ולגברים גבר, מוצאת היא שלה.

(משמאל), פאריס קריסטאל הבימתי, בשמה או אלקיים, תמיבחצר ויסקי
מונרו. מישל קארי! שנים, שלוש מזה הצמודה, ידידתה עם

החברות. שתי אומרות ויסקי,״ לו שקוראים שלנו, הכלב עם ביחד, נמצאות תמיד ״אנו
ה חדשה, עולה היותה מאז מאוד ארובה דרך עשתה תמיהגג עד תמו

 במועדוני- לסטריפמיזאית הפכה היא קטנה. בשכונה גרה
בחופשת־מולדת. תמי נמצאת עתה השונות. אירופה בבירות בהופעותיה לשיא והגיעה לילה,
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 והכל ילדים לו יולדת והיא מהאשה, איכפת
 הנה כישרון. צריכה גם סטריפסיזאית נהרס.

 לה שאין בגלל עצמה את הורגת קריסטל
 יודעת היתר, היא אילו תיאטרון. ללמוד זמן

יכו היא בעבודה. לה עוזר היה זה משחק
 כאוד. מוכשרת היא שחקנית, להיות גם לה

להיות.״ יכולה היתר, דוגמנית אפילו
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ך היא ״ כ ־ ל יפה!" ג

 ״לכל המיקצוע. את אוהבת עצמה מי ך*
מת בן־אדם כל אחר, אופי יש קהל 1 1

הנל האיטלקים אחרת.״ בצורה ממני להב
 בפרחים אותה מציפים הם ! ביותר הבים

 הקהל רוב שעות. במשך כפיים לה ומוחאים
מחז גם לה אין ולכן מצעירים, מורכב שלה
הצעות־נשואין. לה שמציעים זקנים, רים

 רומן לה יש כאילו לסיפור, בקשר מה
 מתלהטת נכון,״ לא ״זה סקוטי? לורד עם

 לה אין לורד. שום לה ״אין שלה, החברה
שא אותה לשאול צריך ולא גברים, בכלל
כאלה!״ לות

 מתאספים הבית מן יוצאות כשהשתיים
מצי המבוגרים וגם השיכון, ילדי כל סביבן

 כל־כך ״היא הבתים. מפיתחי בהסתר צים
 ״היא אחת, ילדה לוחשת מלאך,״ כמו יפה.

 ילדה לה מסבירה בעולם,״ גדולה שחקנית
שלי מתלהבת גדולה,״ אהיה ״כשאני אחרת.

 רחוק.״ ואסע שערותי את גם ״אצבע שית,
 שביקר מהמשפחה היחידי תמי, של האח
 ששם פעם כל מאושר נוצץ בגרמניה, אותה

 מפורסמת,״ אשד, ״היא מפיו: יוצא אחותו
 אותה.״ מכיר העולם כל גדולה. ״היא הסביר,
 בתוך עסוקה שעדיין האמא, אומרת ומה

ההמו בכל מתערבת ואינה שלה, הכביסה
 אומרת ואינה נאנחת האמא בתה? סביב לה

 לבת קורה מה בדיוק מבינה לא היא דבר.
 גם טוב זה לבת טוב זה אם אבל שלה,

 אומרת, היא טוב,״ במזל לה ״שיהיה לה.
בריאה.״ ״ושתהיה


