
רו־ להכיר במקרה מעוניין אתה 0
ומפור צעירה יפהפייה, אמיתית, זנת

 מזה: קל דבר אלו, בימים לך, אין — סמת
 לחוף לרדת זה לעשות שעליך מה כל

 והשרון אכדיה המלונות בין אפולוניה,
 עד ישר, ישר ישר, הולך אתה בהרצליה.

 ורואה מתקרב, אתה מוסיקה. שומע שאתה
 סטי- פטיפון לצלילי רוקדים אנשים קבוצת

מק- בלונדינית תגלה ביניהם הי־פי. ריאו

בית־הספר את בנתה

בהפגזה שנהרס

 ירוקות־ עיניים ארוך, שיער בעלת סימה,
 הרוזנת זוהי נהדר. שזוף ועור כחולות

פאולוצי. כריסטינה
★ ★ ★

 רו־ סתם אינה פאולוצי ריסטינה ו•
בעו זבל כמו יש אצולה תוארי זנת.

 כריס־ כלל. מוכרים אינם ורובם הגדול, לם
מו היא מהכלל: מהיוצאות אחת היא טינה,
 לאחת נחשבת הבד, מכוכבי פחות לא כרת

הבינלאו בחוג־הסילון המרכזיות הדמויות
בכו יופיע לא ששמה שבוע חולף לא מי.

הביני החדשות משבועון החל — תרות

 כוו אוסף זהו
 לעלילז "חסים
כ׳ אחרי העוקבים והרנייו: החברה ממדורי יורד שמה

זעירים. עייךות עיתוני ועד טייס לאומי
 גם היא כי העובדה איננה לכך הסיבה

 אינם כאלו מיליונרית. וגם אמיתית אצילה
 פירסומה את ואמריקה. באירופה חסרים

 שנים. שמונה לפני כריסטינה רכשה העולמי
 אז עשתה אז, 22 בת הצעירה, הרוזנת
 הגדולה החברה עולם את שזיעזע מעשה
בעירום. הצטלמה היא יבשות: בחמש

 מקסים, אמנותי עירום זה היה אמנם,
האמרי הנשים ירחון עבור נעשה והצילום

 — גאזאר הרפר׳ס והמקובל המכובד קאי
 נמחק שמה התוצאה: עירום! היה זה אך

 שבו, האישים שנתון — האצולה מאלפון
 ומי המי כל נכללים

 להיכל ואשר
לכבוד נחשב

כריססינה
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 המופיעה העירום תמונת סול באזאר האופנה בעיתון שנים שמונה לפני פורסמה הרוזנת
בעירום. מאשר בלבוש ואירוטי סקסי יותר להיות יכול אשה שגוף להוכיח כדי משמאל,

 משכה
 ואכן, כתףוציפצפה.

 להרשות יכלה היא
ה הדיגמון לעצמה.

 בה פגע לא נועז
פירסמה רק כלל,

בחצ לבושה כשהיא המולטי״מיליונרית הרוזנת מטיילת
ישראלים צמד מול פשוטה טריקו ובחולצת כפרית אית

 ילדיה, שני עם פאולוצי הרוזנת
בן ובינונוטו השלוש בן מרקו

 מוזמנ׳ ובעלה הרוזנת
יפות,״ פנים גס שם
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