
 מצליחה גם היא להצטלם. יודעת שמנה
שנה לפני לתמונה. מתמונה להשתנות

 מתמודדת כל אישיותן. או תכונתן
 שתחשוף ככל כרצונה. להופיע יכלה
סיכוייה. את תגדיל — יותר

ההת נערכה שם באטלנטיק־סיטי,
 ניסה לא שעבר החמישי ביום מודדות
 אצלו הרכים. הצבעים את גוצ׳ונה

להמם. המטרה ובולטים. עזים הצבעים
 כדי לאטלנטיק נסעה שרונה
 ברורה בידיעה התואר על להתמודד

 בהחלט והיא ממנה. שמצופה מה של
לתואר. מתאימה
 כבת־ שרונה נבחרה 16 בגיל

ישראל. הנעוריק^של

 הוא, שגם גלעדי אלכם עם מבלה שרתההחברים אחד
מלא והיה בה, מאוהב היה אחרים, במו

 לבשל. גם יודעת שהיא סיפר הואהמגוונים. מבשרונותיה התפעלות
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 נאלץ הוא היום ושם, פה ערווה שערות
 עצמם. המכושים את לקוראיו להציע

 בפנטהאוז משלב כבר גוצ׳ונה שכן
 וקצה בפעולה, בעירום, זוג צילומי שלו

 רק לא הוא וגוצ׳ונה רחוק. לא הריר
 ומלבד כצלם. כישרון גם לו יש המו״ל.

 לעצמו שומר שהוא זכות־האצילים
 בצילומים בחתיכות היפות את לצלם

 אחת: יומרה עוד לו יש ביותר, הנועזים
 פירסום מיבצעי עורר הוא

. לגמרי. יוצאי־רופן וקידום־מכירות

חווה,
התפוח ללא
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מלא בעירום להצטלם התחייבו העולם, מבל כנציגות החמישי ביום חרו

 גודלה גרושים, להורים בת שרונה,
 אמה אומנת. מישפחה על־ידי למעשה,

 באילת, כיום המתגוררת ציירת היא
 לגור שעברו הראשונות אחת ושהיתה

 הכיבוש אחרי מייר בשארם־אל־שייף,
 סניף מנהל הוא אביה .1967 של

בשווייץ. אל־על
 לבת־ שרונה נבחרה כבר 18 בגיל

 היתה היא הבין־לאומית. הנעורים
 בתחרות שנבחרה הראשונה הישראלית

בין־לאומית. יופי

 מחזרים ^
מסחרי בקצב ^

 מאז פסקו לא ובעלים ברים ךץ
 שרונה. של מחייה ולצאת להיכנס 1 1

 התגוררה כבר ,16 בגיל כן, לפני עוד
שנים. בכמה ממנה המבוגר גבר עם

 הרדיו לאיש נישאה 19 בת כשהיתה
 בת עם גרוש שהיה עמק, פרי. עמק

 באותה הקסים, שרונה, של בגילה
 .בנות את הרדיופוני, בקולו תקופה,

 מאוחר טענה שרונה הטיפש־עשרה.
לה. להציע לו שהיה ימה כל שזה יותר

 מחזרים ונעלמו צצו כשהתגרשו
 שרונה שהגיעה עד מסחרר. בקצב

 איש לוין, שמעין השניה, לתחנה
 בכפר־שמריהו שהתגורר עסקים,
יפה. בווילה
 מבוגר היה עמק, כמו שמעון, גם

 וכרוכות. טובות שנים בכמה משרונה
 מנישואיה מאושרים היו נישואיהם
הקודמים.

 חדשה דמות צצה בעיות, כשהחלו
 אף דושניק. זאב אל־על דייל בחייה,

 שבה וממנו לכת, הרחיק לא זה גם
 שעברה אחרי הגרוש, לבעלה שרונה
דרמתי. ניתוח

 אלכס היה הנודע הבא המחזר
 תחרות את עת באותה שאירגן גלעדי,

 נסע בטרם עוד בישראל, האירוויזיון
 ברשת סגן־נשיא לשמש ללונדון

 גם אנ־בי־סי. האמריקאית הטלוויזיה
 שעמדו לפני ממש הסתיים, הזה הרומן

 שמלבד אלכס סיפר לחבריו להינשא.
 בהרבה גם שרונה נחונה המדהים יופיה
 כמה לאלה והוסיף ורגישות, שכל

 מעולה בישול כגון מצויינות תכונות
ציור. וכישרון

 שניהלה הרבים הרומנים בין
 הירש סמי עם הרומן היה אחר־כד,

 היא ובאחרונה הקולוסאום, מבעלי
 משגע חתיר זיתוני, דני רומן מנהלת
 וכבר שנים, בכמה ממנה הצעיר ועשיר,

מאוניברסיטות תארים כמה נושא
168 בעמוד (המשך •תיהבר־בארצות

 דולר. מיליון - חתמורה שתיבחרנה. במיקרה זה, מסוג בתמונות
 והצנוע הבכור אחיו מכירות את שנתיים לפני עברו הפנטהאוז מכירות

שווה. קוראים מיטפר הירחונים לשני יש כיום אד הפלייבוי, יותר,

 לא מחזרים לבד. נשארה לא מעולם שרונההחברה נעות
 ולהתגרש להתחתן הספיקה היא לה. חסרו

וברגישות. בשכל נם נחונה אומרים, כד המדהים, יופיה מלבד פעמיים.

 מכיסו ששלף האחרון ״גימיק״ ^
 השתתפה שבו המיבצע הוא 1 1

 חיית בחירת החמישי: ביום שרונה
 כשהפרס הבינלאומית השעשועים

 צילומים וסידרת דולר מיליון לזוכה:
 ירחונו, עבור עצמו גוצ׳ונה שיצלם

המרכזיים. בעמודיו יופיעו ואשר
 שתצטלם סמינר בוגרת כל לא
 להצטלם .תסכים פלייבוי עבור

 בו הערום כאמור, כי, לפנטהאוז,
 את לגרות נועד הוא יותר. קיצוני
בדגדוג. ולא בהלם הצופים

 את מציג פלייבוי בעוד
 השכנים בת גירל, האול־אמריקן

 להציג פנטהאוז מנסה לרחוב, שמעבר
 ללא חווה של המודרנית הגירסה את

 העילאית, האירוטית המפתה התפוח,
אחד. ללילה הפאם־פאטל

 כפי שכזאת, גירסה מין זאת
 שאני בתצלומים לראות שאפשר
 את האמת, למען אבל כאן. מביאה

 גוצ׳ונה מתגאה שעליהם התצלומים
 היה זה להביא. יכולתי לא במיוחד,

התועבה. איסור לחוק בניגוד פשוט

לי ^  שאלות ב
טפשיות ״יד

 או מלכת־יופי בבחירת כמו לא **ץ
 פנטהאוז ניסה לא מלכת־חן,

 השעשועים חיית דברים. על לחפות
 להופיע התבקשה לא פנטהאוז של

 בבגד־ים או מפוארת, בשימלת־נשף
 למועמדות הציג לא איש מהוגן.

את לבחון כדי טפשיות, שאלות


