
 התזתי תמיד שנתיים לפני עד לא.
להס מתחילה אני היום גילי. את החוצה

 כלתי־רצויות. לסערות לגרום לא כדי תיר׳
 אחרים אנשים וגם למיקצוע שלי קולות

 בן- אני החיצוני. מראי על בי מקנאים
בעבודה. שקט שאוהב אדם

 יוצא־דופן. שלי המיקרה כי יודעת אני
 אך 41 בת אני היום אותי. אוהב אלוקים
 השתקפות וזאת גילי. מכפי צעירה נראית

מר לא אני ביחד. הולך זה שלי. ההרגשה
 מרגישה לא אני .40 בת אשה כמו גישה
.30 מבת יותר

 מתוסכלת לא עצמה, עם כנה אשה אני
 פני. על רואים זה ואת ממורמרת, ולא
 לחשוב זמן לה שאין עסוקה. אשה אני

שנותיה. את ולספור
 מופיעה את שכאשר אומרים, •
אכסטזה. ■נתקפת את המסלול, על

 ד בעבודה, רצינית כל-כך שאני משום
 רצינים פחות אנשים הרבה שיש משום

 הם הדוגמנות, בשטח וחסרי־מיקצועיות
 את מבינים פשוט הם כך. זה את מתרצים

נכון. לא זה
כעבודה, ולבימה למסלול מתייחסת אני

 בקידיית־ תצוגה בשבילי כבוד. הרבה עם
נו אני הדבר. אותו זה ובהילסון שמונה

ההר אותה ואת היחס אותו את לקהל תנת
הטובה. גשה
 את מרעיכה שאת מספרים •

ניזרה. על לשמור כדי עצמך
 אני עצמי. את מרעיבה לא אני שטויות,

 איני ומאוזנת. מבוקרת בצורה אוכלת
 גבינה שכוללת ארוחת־בוקר. על מוותרת
 וכוס- גרנולה מעם אשכולית, חצי כחושה,

או איני ממתיקים. וללא סוכר ללא קפה
מים. או פרי למעט הארוחות, בין כלת

 ללא בשר, או דג אוכלת אני בצהרים
 או חיים ירקות קצת בתנור, עשוי שומן,

 שותה איני רוטב. ובלי לחם בלי מבושלים,
 רק ממותקים, מיצים או תוססים משקאות

 אוהבת ולא אופה לא אני מים. או סודה
 אגוזים. או שקדים מעדיפה אני עוגות.
 מוצרי המכילה ארוחה אוכלת אני בערב
חלב.
 או מסויים לאירוע מתמנת אני אם

 אבל שמגישים. מה אוכלת אני לארוחה,
גדול. סלט רק אוכל למחרת

מוש אשה את לדעתך האם •
כת?
 המין בני את לשאול צריכה את זה את
 אותי שמסיע ויצ׳׳ו, של אחד נהג החזק.
 שאני באוזניי טוען לתצוגות־אופנה, שנים

מכיר. שהוא הכי־סקסית והדוגמנית האשד.
אותו• תשאלי מנחם. לו קוראים

דבר. מכל יותר לי חסר שהיה  סבד כגיל ללדת חששת לא #
רז ג
 ואמא הפלות. מעולם לי היו לא לא.

 היתד. לא .43 בת כשהיתה אותי ילדה שלי
 בכלל הזאת הבעיה לחשוש. סיבה שום לי
ההריון. בתקופת אותי הטרידה לא  נשוי. גכר של אהובתו היית •

לךזי הפריע לא זה
 לי הפריעה לא התחיל, בינינו כשהרומן

 ציפיות לי היו לא נשוי. שהוא העובדה
 היו עימו שנישואין ידעתי כי שנתחתן,
לחיי-נישואץ. דמות לא הוא כי נכשלים,

 נקיפות־ לי ואין מאשתו אותו גזלתי לא
 וגם בחייו הראשונה הייתי לא אני מצפון,

 זה מד, גיליתי הזה הגבר עם האחרונה. לא
הזולת. עם חיי את לחלק

 לתת מוכנה הייתי בחיי הראשונה בפעם
 ולחשוק לרצות זה מה הרגשתי מעצמי.

 בעיניים ולהסתכל היד את להחזיק בגבר,
 על לוותר ואפילו פעם, של ברומנים כמו

 רומנטית. מאוד אשד, אני עבורו. תצוגה
אחד. גבר של אשה אני

 אותו, לאהוב שהפסקתי הסיבות אחת
 להעריך הפסקתי בגללה קמצנותו. היא

 אלי, בא היה הוא שנים שבע במשך אותו.
 אחד. פרח לי מביא לא ואפילו ושותה אוכל

 נורא הוא כסף. לו עולה לא שזה זמן כל
 הכי־שפלה התכונה היא קמצנות שרמאנטי.

 הוא מה ויפה, צעירה אני להיות. שיכולה
 הוא מחוזר, להיות אהב הוא לי? נתן

שלו. האגו להשלמת אותי אהב
להי כדי אחר, מישהו מחפשת אני היום

 למסקנה הגעתי כי הזאת, מהדמות נתק
 מגיע אותי. מעריך ולא שווה לא שהוא

 עד לי שהיה ממה מגבר. יותר הרבה לי
 הגבר שייראה רוצה את כיצד *עכשיו.
ז שדך
 כל קודם צריך אותי להשיג שרוצה גבר
כלו שלי, החיצוניות הדרישות על לענות

 העמידה, בגיל ורזה, גבוה להיות עליו מר,
 צריך לא הוא מאוד. מרשימה הופעה בעל

שמ לגברים אלרגית אני אבל יפה, להיות
 ידים בעל אסתטי, להיות צריך הוא נים.
 בעל להיות עליו הראש. על ושיער יפות

 גברי. אינטליגנטי. ומאוד חופשי מיקצוע
 אני שברירי. ולא עדין זאת עם יחד אבל

אישיות. עם גברים אוהבת  גכר עד כיצד — הסירשם מה •
 דהצ־ רוצה הוא אם אחריך, דחזר

ז דיה

 מבוגר, בגיד ילדת בנך את •
גירושיך• דפני
 לפרופסור לבדיקה. הלכתי 34 בגיל כן.
 בארץ. סוב הכי הרופא לגינקולוגיה. ידוע
 : ואמר עלי הביט דקה. חצי אותי בדק הוא
 מבחינה מקסימום. 24 בת כמו נראית את

 לעשות החלטתי וכך .18 בת את ביולוגית
ילד.

 זד. אבל חולה. אדם היה בעלי אמנם
 החוקי. מבעלי ילד שאעשה טיבעי הכי היה

 שנים הרבה עוד מאוד בכך רצה שגם
 כשהייתי ללחוץ. העז לא אך לכן, קודם

 ואז להתגרש, עומדת שאני ידעתי בהריון
 שטיפל ברופא גבר. באותו התאהבתי גם
בי.

 היתד. זאת שלי. הרומן על ידע בעלי
 איתו. ששכבתי מהרגע חזקה. מאוד אהבה

בעלי. עם עוד שכבתי לא כבר
 :סיבות מכמה התאהבתי פרופסור באותו

 דרישותי, על שענתה דמות בו ראיתי
 מבר אהבתי תמיד — מבוגר אינטלקטואל,

 רודן. סמכותי. — אבא תסביך לי יש נרים.
 משלימות שלא תכונות אלה ואנוכי. חזק

 ואת האף את לי מורידות הן אבל אותי.
הביטחון.

 ואמר שהעז היום עד היחיד היה הוא
 לפחות או מצייתת, הייתי ואני קארין... לי

בקולו. לשמוע מוכנה
 זה ראשון. ממבט אהבה היתה לא זאת

 היה זה כך אחר נגררתי. ואני התפתח
 שהילד עצמו. את קילל הוא בסרטים. כמו
שלו. אינו
 אך סכעדך, כהריון היית •

— כיצד י.  אחר. כגכר מאוהבת
גשתז

הד*

 של בחדר־השינה ותלויה ממוסגרת זו תמונההמפורסם העירום
פלוס. 20 בת היתה כשקארין וצולמה דונסקי,

 ודתה עלי השפעתו סיפרה. צילום." כדוגמנית שלי הפוטנציאל את גילה בן־גד ״סמי
 להצטלם. הסכמתי ולכן הנערי, גופי את מאוד אהב הוא טובתי. את רצה תמיד והוא רבה
 כן, כמו לבני. זאת אעשה ולא אמא שאני מכיוון בעירום, מצטלמת הייתי לא היום
יפה.״ שזה יחשוב לא אחד אף י הטובות הנפשות כל יגידו מה ובכלל, גיל יש דבר לכל

 אני פתוחה. לא אני כי אחרי, לחזר קשה
לג שנוגע מה בכל וסגורה עצורה מאוד

 משום אולי בנושא, בעיה לי יש ברים.
 ראיתי ואני חיי, כל באמא בגד שלי שאבא

זה. את

 אמוציונאלית מהתקשרות פוחדת אני
 קנקנו על לתהות זמן לי לוקח גברים. עם
 מטרתו, באמת היא מה ולדעת המחזר של

 שאני מפני רק אחרי מחזר הוא והאם
קארין.

סב להרבה זקוק אדרי שמחזר הגבר
 דרום־אמריקאי דיפלומט אחרי חיזר לנות.

 לי שלח הוא שלמה. שנה במשך ,50 בן
 מהת־ מת הוא בסוף בטלפון. וחיזר פרחים

קף־לב.
אמ לו שאין בגבר מתאהבת הייתי לא
 ישירה, בצורה לכספו זקוקה לא אני צעים.

 שלא מסודר. שהוא לדעת רוצה אני אבל
 שזה חושבת אני שווים. שנהיה פער, יהיה
 בבית לי שיש מה כל רואה. את לי. פגיע
התמונות. הרהיטים. — בכספי נקנה הזה

 הגבר בחיי. הכי-יפה התקופה היה ההריון
 ודאג בי טיפל עלי, סוכך בו שהתאהבתי

מה וזה מישמר, מכל עלי שמר הוא לי•
נניס ארו

והבתולית. הענוגה

 ■הבכירה לדוגמנית לה יש הבעות ואלף
 התמימה, קארין :מימין ישראל. של
מונרו, מרלין את המחקה קארין משמאל:

התמו בשתי המלא. והחזה החושני הפה הבלונדי, השיער בעלת
 אלה בצילומים לצילום. מצילום המשתנה הזיקית, אותה זו נות

כדוגמנית. בעבודתה קארין היא מיקצועית כמה עד לראות אפשר
* * ■ י • *


