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 11813X71 בחדר־ החשפניות של תיע

 מוירה טרוי, הני : לשמאל מימין ההלבשה.
(הנפוחה). מורלי הני (יושבת), ברנט

1¥3*1171|  בפעולה, הלהקה בנות ך
/ / | 1£  לנל מראות הן נאשר _
שלהן. יותר היפה הצד את דכפין

 העירום שלפני הוא באירופה חשפנות בהופעות היסוד מכללי אחדהלהסה
 של להקתה על־ידי נשמר זה כלל מפואר. ולבוש — לבוש להיות חייב

לגועל־נפש. שמגיעים לפני רב, חיצוני פאר על מבוססת שהופעתה מרוסיה, החדשה העולה

 חשפנות. בעסקי ותק בעלת סקוטית נס,
 ועדיין — שנים תשע זד. מחשפנת היא

 במו־ להודות מוכנה שהיא כפי מתביישת,
 סתם, ולא — נשואה היא הסיבה: פיה.
 לשני ואם — אנגלי לבמאי־סרטים אלא

 שלי,״ בחזה מתביישת אני זה ילדים.,״בגלל
 היא ללב. נוגעת בביישנות מסבירה היא

 שני את היניקה שהיא להסביר גם מוכנה
 שלי הטיטס ״ולכן ממושכת, תקופה ילדיה

ככה.״ ניראים
★ ★ ★

ן ך• הן י תי  וסגניתר. המנהלת שומרות ש
ה בנות בין קשוחה רמת־משמעת על .4

פר־ בין לדבריהן, הכרחי, אמצעי — להקה

 עצמה, ההופעה בשעת כאלו. עליזות פריות
 פחות לא השתיים עובדות זאת, לעומת

 הניתן כל את מראות כשהן מכולן, קשה
ב החוק, אשיות את לזעזע מבלי לראייה,

 ל־ שגרם מה רצופות. דקות חמישים משך
 בזורבה המקום כמנהל העובד ביטון, קוקי
 חשפנית לא ראו כבר המנוסות עיניו ואשר
 עוד כזה דבר ״נולה. להגיב: בפעולה, אחת

ראיתי.״ לא
הכב הנקודות בים הקלה, הנקודה את

 יחסי־הציבור קצין דווקא סיפק שבעסק דות
ה התוכנית לפי בן־עטר. שאול הלהקה, של

אזול יאיר הישראלי, האמרגן שי מקורית
 רק לישראל להגיע צריכה הלהקה היתר, אי,

הופעתן. את הקדים בן־עטר אולם באוקטובר,
נבו משסל

מפאריז, שמוצאה כזו

שנ ■מזה הלהקה עם מופיעה ,22 בת פריז ילידת מורלי, הני
ועוז; מיקצועית, לחשפנית האופיינית רבה, בחופשיות ימים. תיים

המסחרי. סמלה שהם הענקיים, בשדיה בגלוי להתפאר נוהגת היא

האקטו בגלל ״זה ברצינות: הוא הסביר
ו קשת סילבי נגד רפאל משפט של אליות

בפאריז.״ ידו הל על הסיפור כל
בן־אדם? הקשר, מה
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