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? שלו נערת־האמצע את ה״פלייבוי״ מייצר איר

חשבוונ7 נית-חחעות
ו במציאות: נואית היא נ

נטלים שו״ם
תאווה ובלי נשוט, איטר

------------------------------------------<
 שתי הטכניקה. מוסיפה הטבע, שמחסיר מה

ה תי ת של תמונו  בגודל האחת אותה מראות הדוגמני
שניה — טבעי פי, בגודל וה  טיפול־ לאחר סינמסקו
לתצלומי־אמצע. הכנה

 מיבצע הוא נערת־אמצע של צילומה תהליך
שוי ומשכולל, מסובך מדעי מן להימשך הע רב. ז

ת המצלמות ם נקבעו ת, בזויות־צילו חדו  במטרה מיו
 ולשפר השדיים, את להבליט צלקות, להסתיר

ת אידיאליות. לא מידו
 — פצעונים או שריטות עקיצות, כתמי־לידה,

ם. מאפרים על־ידי מוסתרים ת מומחי ת מסננו מו  אדו
ת עדשות על ת המצלמו פכו  העור צבע את הו

הק לעור להוסיף כדי לאפרסקי־חלומי. ת. בו חיוניו  ו
ף נמרח שמן הגו מיוחדת. ואבקת־איפור ב

 שדיה בשדיים. מתרכז המאמצים עיקר אולם
ת חייבים נערת־אמצע של גדולים סתם לא להיו

1מוטעה היא ונו
-------------------------------------

שו״ס - נ״נל״בו״׳
מלא ואיטו 'זקופים

--------------------------------------
ת עליהם זאת, עם יחד ענקיים. אלא —  גם להיו

מרי זקופים שו  משיגים איך באקינגהאם. ארמון כ
רמלי לא מצב זה? נו

ק הגדול הסוד תו: מצחי שטו  כן, צלוטייפ. בפ
ם בעזרתו שקוף. צלוטייפ סתם  השדיים את מותחי

ם אל־על. טיי הצלו סתר ו בן מו מו באיפור. כ
ם ענקים פי קו שות אינן וז  שדיה היחידות. הדרי

ת חייבים האומללה של  קטני ורודים, גם להיו
חסרי פיטמה, טין. ורידים ו ש לחלו שות שלו  דרי

ת, אלו שגו איפור. בעזרת שוב, מו
ם שרירים חי שוי הם גם עוזרים מתו  השד. לקי

 היא אמצע נערת של מקובלת תנוחה כך משום
ה תי עו רו שז ת כ פו שאצבעות או למעלה, מונ  הידיים כ

ת צו  המאמץ דבר הריצפה, או הקיר אל בחוזקה לחו
החזה. שרירי את

ם כל לאחר שוחררת הזה, הגיהנו  הנערה, מ
ה די לטיפול עוברת התמונ סו  במעבדות־הצילום. י

מן כל מסלקים שם ם פגם. או לשערה סי  מומחי
ה על מתלבשים למיניהם, ם, התמונ סי ומתקני מו

ת בידיהם וגורעים פים שיריהם האמונו שוכל ובמכ המ
קון. טעון שעדיין מה כל לים תי

ם, כשהם ה גומרי רה התמונ מו מורה — ג  גם וג
עוד. ואיננה נעלמה היא עצמה. הנערה

 סינטתי, מוצר — נערת־אמצע נולדה במקומה
ר לבין בינו דמיון שכל בהחלט. מקרי המקו

ת תרומותיה ין ך* שונו ת ה  ארצות־ של והמגוונו
ת ארצות־העולם לשאר הברית ■.1  פחות, הנאורו

ת. אחת היא הפלייבוי שירחון ספק אין רסמו  המפו
תון ביותר, המפורסם והדבר  הזה, המפורסם בעי

שלו. נערת־האמצע ספק ללא היא
 צורב, בעלבון עצמך, את שאלת הסתם מן

ת פעם מדי לך הזדמן כאשר  יצירת־מופת לראו
ת הן איך זו: שו זה? את עו

חד חמוקיה, שכן  נערת־האמצע של חזה, ובמיו
ל — ת השנים 15ב־ אמצע, נערת כ  — האחרונו

הדין. מעלמא שלא משהו
שתי לראות שביכולתך כפי התשובה, ת ב מונו ת  ה

ד ואחרי לפני של מאוד: פשוטה היא זה, בעמו


