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 בגיזרתה המועמדות בין בלטה אפרסק, עור בעלת שחרחורת וולט, די 11 י 1 1 1171
סג בתואר זיכוה הנאות ורגליה לתלפיות הזקופים שדיה המושלמת, 11 4111111

שלה.״ כולו הפרס אז מלכת־עירום, כבר ״אם :שגרסו היו העולמית. העירום מלכת נית

 יוצאת כשרק רבים במקרים — וחבל
 הקלעים, מאחורי אל הטרייה המלכה

 כל מתמוטט חלקיה שני את ופושטת
קלפים. כמגדל המלכותי הדרה

 חבר־השופ־ מנע זה מסוג עיין אחיזות
 לאוגוסט 6וב־ 5ב־ שנערכה בתחרות טים

שהו המועמדות כל שבקנדה. באונטאריו
 חשופות היו התחרות, לבמת ועלו פיעו
מלאכותיים. עידוד או תמיכה מכל

ולב לבחון האפשרות ניתנה לשופטים
היתרו את לשקול לגופה, חלק כל דוק
 מבלי הנערה של באישיותה השונים נות

השערות. או דמיון של לשמץ להזדקק

 הענק: הקנדי בפארק שנערכה התחרות
 מכל מתחרות אליה משכה העונות, ארבע
 28 הופיעו לגמד ארצות־הברית. רחבי
הש כיפת תחת במה על שניצבו חוות,
והקהל. השופטים לרחמי נתונות מיים,
ה הרחמים את כי התברר במהרה אך

 מידי לבקש הנערות על היה אמיתיים
 פתיחת לאחר ספורות דקות השמיים.
 הנערות וכל הארובות גם נפתחו התחרות

צוננת. למיקלחת זכו
לה המארגנים את הכריח זה מאורע

 סגור לאולם התחרות המשך את עביר
ביי עוסק מהנערות ניכר כשחלק במקום.
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העירום. מלכת בתחרות שהופיעו החשופות וידידותיה המעורטלת ג׳וסלין את מלצלם פסק
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היא!!יתמה המלבה
 בין לבמה, השאר עלו הרטוב, שערו בוש

ה לפני ערומות עיכסו לעיטוש עיטוש
המוזמנים. וקהל שופטים
 התלהבותו את ייבש לא השוטף הגשם

 כל למראה בהתלהבות שהריע הקהל של
 הגדילו הבמה. על שנודנד חדש עכוז

 של מישפחותיהן ובני קרוביהן לעשות
 של הארי חלק את היוו הם הערומות.

של המותק שעלתה פעם ובכל הקהל

 בתשואות המישפחה אותה קיבלה אמא,
הצופים. יתר את שהדביקו

ה ראש־צוות אמר התחרות סיום עם
 לשפוט תענוג ממש היה ״זה : שופטים

 על הזה, הסרט אמנם, החלקים. כל לפי
 אבל בדיוק, לראות הפריע קצת החזה

 להזיז אותן כשביקשנו בסדר. היו הבנות
 שום בלי הסכימו הן הצידה, קצת אותו

בעיות.״


