
יפה, בחודה שאני חושכת לא ני
 גברים הרבה מיוחדת. אני אבל ■

 לשכב מנסים וכולם זה את לי אמרו כבר
 קשה. בעיה וזו שלי׳ הבעיה זו איתי.
 דוגמנית עכשיו עד נעשיתי לא זה בגלל

 מוכנה לא את אם בארץ, מפורסמת.
 אופנאי, עם או סוכן עם למיטה להיכנס

 אומרת כך — דפוקה״ שלך הקאריירה אז
 ,26 בת תימני, ממוצא בחורה הללי, אנה

 :ושיער עינים צבע סנטימטר. 170 :גובה
 אני ומצהירה: .85 ,60 ,90 מידות: חום.

 ללמוד צריך ״לא בציור. עתה עוסקת
 להצטלם,״ או להצטייר בשביל הרבה

 עומדת, או יושבת פשוט ״את אנה, אומרת
רוכ ממך. שמבקשים פוזה איזה עושה או

 עבודה.״ כדי תוך זה את שים
חייה: על אנה מספרת

 בדיוק לא מסורתית, ממישפחה אני
כש נפטר אבי שבת. שומרי רק דתיים,

 שום עושה לא עכשיו ואמא ילדה, הייתי
 במשק־בית. עסקה היא פעם אבל דבר

 פשוט לי. ונמאס בפנימיה שנתיים למדתי
לע וחשבתי הביתה חזרתי חופש. רציתי

 אחרי בו בחרתי הספרות. בסיקצוע סוק
 הרבה לי נתן המיקצוע עמוקה. מחשבה
 היתד, לא כי בו הצלחתי לא אבל סיפוק,

 היו הן הקליינטיות. בשביל הסבלנות לי
 להחזיק יכולתי לא אז נודניקיות, מאוד

עצמי. את
 רצה שהוא ומה גבר לתפוס אהבתי פעם

 ולהיות איתי לבלות רצה אם עשיתי,
 שהוא לאן הסכמתי, לי, ולדאוג איתי
 אצלי זה אם איתו, הולכת הייתי רצה

 מאוד הייתי כן, הוא. בביתו זה ואם בבית,
 זה עכשיו, אבל הגברים, עם חופשייה

 רוצה שאני איך ורק רוצה שאני איפה
 לא כבר אני היום רוצה. שאני מי ועם

הגברים. על מהר מתפרצת

אנה דוגמנית־העירום שד האישי וידוייה

עיחם־נו
-לא! מין

ויניצקי גרגורי הצלם עם
סקס בלי צילום

 למדתי מנסיוני בחיים. הרבה עברתי אני
 שלי, הגוף את רק שאוהבים גברים שיש

 לדעת רוצה אני היום איתי. לבלות רק
 ממני, רצונו ומה הגבר הוא מי כל קודם

 שיהיה כוונתי איתי, הדוק בקשר שיהיה
ה הכתובת, או שלו הטלפון מיספר לי

 אחרת כי אותו, לאתר קל לי שיהיה עיקר
 ולא היום כל איתו לבלות יכולה אני

טוב. לא וזה דבר שום ממנו אדע

 משנה לא
העוד צבע

 ואנשים חברה זה אוהבת שאני ה **
תחבי גם לי יש אבל וחוכמת־חיים, ■יו
טו מיסעדות ריקודים, טיולים, כמו בים

ל הרבה רצה אני וריצה. ספורט בות,
 רצה ממהרת, כשאני למכונית רצה מכולת,
 בים. לפעמים רצה וגם למקום ממקום

 בחוצ־ גם הייתי אנגלית, מחבבת גם אני
מיש- ביקרתי שם ובמילאנו, ביוון לארץ,

 האנשים ממני התרשמו שם שלי. פחה
 שם האנשים נאה. לבוש התלבשתי כי

 אבל עירום, צילומי אצטלם שאני רצו
 יותר הוא שלי התחביב כי רציתי לא
 סקס חצי כמו מיוחדות תמונות מיני כל
 ריקמות כמו מיוחדים דברים עלי לשים או
 או בד או גופי, של התחתון החלק על

 שלי, לגוף שמתאים מה מיוחד, תכשיט
 לא פשוט אני לא. — מלא עירום אבל

 פוזות לעשות הזאת. הגסות את אוהבת
ל כוונתי אוהבת, אני זה את מיוחדות,

 גם בחוץ־לארץ אמנותית. יותר צורה
 הוא בעלי. אחר־כך שהיה מי את פגשתי

 לו קראו .30 בן מניגריה, כושי היה
 לו הפריע נחמד. מאד היה הוא דיקסון.

 לא הוא בכלל בעירום. מצטלמת שאני
 חושבת אני הדוגמנות. מיקצוע את רצה

 זה שלי תמונות כמה לו שהראיתי שאחרי
 קינא, שהוא או בעיניו חן מצא לא פשוט

ל באנו וכמלצרית. כחדרנית עבדתי אז
 באילת. וגרנו שנתיים נשואים היינו ארץ.

בת היום היא ממנו. תינוקת גם לי יש




