
הדבויה נערת
* ה ן תע  שבועות בעוד תיגרם עצומה פ

 כאשר חיפה׳ מצעירי לרבים אחדים ) !
 (המגיע אפריל חודש גיליון לידיהם יגיע

ל כחודשיים בדרך־כלל באוניה לישראל
ה ירחון־העירום של בשוק) הופעתו אחר

פנטהאוז. הנועז אמריקאי
 העיתון של הפנימיים עמודיו מתוך

 לבן, יפה מוכרת, דמות אליהם תחייך
 בחמוקיה לבושה כשהיא תבן) מישקל (על

בלבד. החשופים
 ידועה, חיפאית חתיכה הייתה ילבן יפה
 בדיסקו- קבועה מבקרת אירופה, ילידית
 של בת־ליווייתם ודניה, אקדמון טקסים

קבו תושבת העיר, של מנערי־הזוהר רבים
חיפה. של הכסית הוא כרמל, בקפה עה

ה מנוף יפה נעלמה שנים כחמש לפני
היא ׳וכעת הגדולה, לאמריקה בדרך כרמל,

דוכני־העיתונים. מעל אליו לחזור עומדת
ה תמוינות־העירום את המלווה בכתבה

 את יפה מכחישה בפנטהאוז, שלה נועזות
 מוצאה בי טוענת ישראלית, היותה עובדת

 על מספרת היא זאת לעומת מניו־יורק,
ב בקיבוץ בילתה אותן נפלאות שנתיים
 תרנגולי- ובגידול לימונים בקטיף ישראל,

 כי להישבע, מוכנים ידידיה ואילו הודו,
 הגדנ״ע, במיסגרת לאומי משירות לביד
מסיפורים. אלא קיבוץ על שמעה לא

 בארצות- יפה בילתה אותן השנים חמש
 מתירניות, דיעות אצלה גיבשו הברית,

 וללארהיסוס בחופשיות מטיפה היא להן
■הירחון. דפי מעל

 אשה־ישל-גבר־אחד,״ הייתי לא ״מעולם
 תצלומיה, לצד בגילוי־לב, יפה מתוודה
להתנסות רציתי ״תמיד יותר. עוד הגלויים

 עם האפשר, ככל ושונות רבות בחוויות
 והינו היה, העירום אל יחסי שונים. גברים
למדי. שמרני עדיין,

אירו רקע בעלת ממישפחה באה ״אני
 את להסתיר נהוג היה ,בה נוקשה, פאי

 מיספרים. בשני גדולים בגדים תחת גופך
 רואים, שאתם כפי השתנתה, לנושא גישתי

 הגדולה מתנתו הוא שהגוף מרגישה אני אך
ב אליו להתייחס ויש האדם, של ביותר
כבאוצר. בו ולטפל התאם,

ב ומתקדמת ליברלית למין ״גישתי
ה המתינה הוא ״גופך יפה. סגלה יותר,״
 אחר. לאדם להעניק שתוכל ביותר יקרה
 שאתה מה כל לעשות חופשי להיות עליך

 אך — בכך רוצה שאתה עת בכל רוצה,
 אושר ולבדזנגך לך גורם שזה בתנאי רק

רגע. באותו

ב״פנטהאוד הפחות־נוענים מהתצלומים בשניים ובן, יפה

 של בסיס על זה אם כלל משנה ״לא
ש סבורה אני אשה־גבר. או אשה־אשה,

 עצמיותו של ביותר הטוב הביטוי הוא המין
 שנראה כפי אותו להביע ויש האדם, של
 רואה שהחברה כפי ולא אישי, באופן לך

זאת.״
 כבר יפה סיירה ירחון־העירום, לדברי
בעולם. רבים במקומות

 ביותר. עלי האהוב הבילוי הן ״הנסיעות
ויעד מהוואי העולם, בכל כבר ביקרתי

■צאח מתיבה נעוה
העולם את לכבוש
עמודיו את ונבשה

יוחון־עיוום של
בינלאומי

 חייהם את להכיר ללמוד בניסיון אפריקה,
האפשר. ככל ושונים רבים עמים של

 ואני מורדת, של טיפוס הייתי ״תמיד
 לבשתי לא לי, הזכור ככל כזו. עדיין

שנים. חמש כבר שימלה
 לרכב בטרמפים, לנסוע אוהבת ״אני

 במלאכות כבר עסקתי ולירות! סוסים, על
 ביצעתי כולן את וכימעט ומשונות, שונות

ביותר. הטוב הצד על
ל ומייד אתגרים, אחרי משתגעת ״אני

 אני כזה, אחד בכל עומדת שאיני אחר
 הבא-אחריו.״ אל עוברת
 הבא שהאתגר לקוות אלא נותר לא לנו
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