
היתד, המנוחה מונרו ״מרילין :המינית
 — אליה ״בהשוואה היא, אומרת סקסית,״

 הממשלה ראש כמו סקם־אפילית אני
 הברכיים מושלם. איננו גופי הית. אדוארד

 למדתי בסך־הכל, עלינו. לא עלובות, שלי
אפקטיבי.״ שבצילום והצל האור סודות את

ת חזה ח ת  - ו
מלהזכיר הס

 שאני מידה באותה תפוצה, הגדלת לכם
 הקורא כתב בלחץ־דמי״, עלייה מרגיש
 שור, מיסטר אחר, מארצ׳אנס., ג׳יימס
עתה, ״האם :למערכת במכתב שאל,

 המזהירה הנערה של מהופעתה כתוצאה
 הפלייבוי שמינויי הדבר פירוש הזאת,
לטיימס?״ יעברו

 בדעתי ״העליתי צהלה: הקוראות אחת
השרו המושלמים, הג׳נטלמנים אותם אם

 המעופשים במועדונים בכורסאותיהם עים
ה את המשרת להם מגיש והנה שלהם,
 את חוטפים כמעט והם — הטרי טייטס
!״השבץ

מדור
טרף חיות

ש המהומה בכל כלל לחשוד לי ך■
המק מביקורה ויויאן חזרה הקימה, *■
התעו כשבנמל המערבית, הודו באיי צועי

 את ״עשיתי עיתונים. של צבא הקיפה פה
 לעשות,״ מסוגלת שהייתי היחידי הדבר

 שלי, לחבר ״צלצלתי מעשה. לאחר דיווחה
 הנה מיד ,בוא בקול: וזעקתי קלי, ג׳ון

הללו!״׳ חיות־הטרף מידי אותי והציל
 לא צלם־דוגמנות, בעצמו ,27 קלי, ג׳ון
 לחבריו- לאפשר העדיף להציל, נחפז

 שיקול־דעתו תפקידם. מילוי את למקצוע
 של תמונתה במלואו. עצמו את הוכיח
 דודה של ״הנערה לכינוי שזכתה ויויאן,
 בתי- באלפי מיד נפוצה הזקנה״, טיימס

 היסטוריה שעשתה הנערה באנגליה. אב
השמ מחסום את החשוף בחזה בפורצה

 הפכה ז״ל, האימפריה של האחרון רנות
בן־לילה. דבר לשם

משיכתה עובדת את מכחישה עצמה ויוי

ב היסטוריה שעשו השדיים
 וי- מימין). (תמונה ב״טיימס״ הראשונה, בפעם חשופות, שניו
חביבה, עדינה, אווירה בתצלומיה, להאציל, יודעת נאבאס ויאן

 המעמד עיתון של סוער ויכוח לאחר
 המסורת, נשברה בריטניה, של השליט
 נסתיים האתמול דור של האחרון והקרב

 גם — להקסים הורשתה ויויאן בהפסד.
הנכ הטייטס קוראי את — לגרות לא אם

בדים.
מאחל ״אני מדהימות: היו התגובות

 בצניעות טוענת עצמה היא העירום. למרות — קסם שופעת
חוש אנגלים מיליוני סקסית. היא אין מונרו, מרילין שלעומת

 הפירסומת. מודעות בהצלחת בהתחשב אחרת, בנראה בים
הצורך. בשעת נמרית להיראות גם יודעת היא :למטה

המס אנגליה, של החדש המיני סמל ף•
 בריג׳יט כמו האי תושבי את עיר } ו

 ממשפחה באה בזמנו, שכניהם את בארדו
 גז, חברת עובד אביה, טיפוסית. פוריטנית

 לונדון. בסביבות קטנה בעיירה מתגורר
 בשיחות הועלה לא מעולם מין ״הנושא

 מצליחה ״אינני ויויאן. נזכרת במשפחה,״
 מהורי שאחד אחת, פעם אפילו להיזכר

 או ״חזה״ כמו מלים שפתיו דל על יעלה
״תחת״.

 נתקבלה יותר, טוב לעתיד כשפניה
 — וחשפנות לילה במועדון לעבודה ויויאן
 לא תחילה העדיף האבא מלצרית. בתור
בתו של החדש עבודתה מקום על לדעת

 באוזניו דיווחו טובים ידידים שכמה עד —
השפנ בבגדי מרהיבה ויויאן נראית כיצד
שלה. פנה

 לאחר-מכן, שנה לאבא, בא השני הזעזוע
 ירחון- בעמודי בבעתה התבונן כאשר

 בתו, תמונת פנטהאוז: הבריטי העירום
לא ותו — סקסיות מגפיים לבושה כשהיא

 לויויאן הביאה זו תמונה לעברו. ניבטה —
 ותשומת- — ל״י 700 הוריה, של חמתם את
 סוכנות־ של מנהלה מצד מחניפה לב

ידועה. אמנים
א  אוסף אג
עירום תמוגות

 עקרת דיגמנה הראשון תפקידה ך*
 ב־ שדיברה המודעה צעירה. בית *י*

 זכתה מרכזית, להסקה חברה של שיבחה
 באיים הפירסום חברות של הראשון בפרס

.י׳! הבריטיים.
 עצמם המעסיקים אחרים, לאבות בדומה

 החל תוויות־בירה, של שקרני באיסוף
בתו של תצלומיה את אוסף האב נאבאס

 ג׳וב לי יש ״באמת מערומיה. כל על —
165 שלוקחת הנערה מודה משתלם,״ די

אחדון
 רואה השטח, בפינוי וכשהמדובר קצר. זמן

 יורשת־עצר גם עיניה לנגד ומיאן כבר
.13דד בת אמנדה אחותה מתאימה:

 נעשתה. כבר האמת, למען ההתחלה,
 אמנדה, נבחרה אחדים שבועות לפני רק

 לנערודה- הספק־ביישני, החיוך בעלת
וולטון־אן־טיימם. העיירה של שורטס

 ייאלץ נאבאס שאבא הם, הסיכויים
 העירום תמונות איסוף תחביב את לחדש
מספר. שנים בעוד שלו,

קרב
היה

ב הכמוסים שחלומותיה לשעה, מארקים
 סאריי, בחבל כפרי בבית מסתכמים יותר
 ככל מהר להגשימו מקווה שהיא חלום

האפשר.
 בעקבות לתהילה, ויואן של זינוקה
 מהיר היה בטייטס, החשוף חזה פירסום

בעוד השטח את לפנות מתעתדת כבר והיא


