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 השנה". של הבינלאומית בתחרות.,חיית״השעשועיס נבחרה אומרת | ןי|
 גופה. מידות של פירוט עם שמנה מתוארת בתמונה שמנה, 11

הישראלית. קנדי כז׳קלין העיתונאים על־ידי הוצגה היא משלא מאוד !

םר זבניות של י ת־ברי ח ש ו
 ידעו לא מבן

 מארש שדמה
 קירותיה שעל

 לפליטה שאמ
הציורים בל ת

 מטיסה ■קודם
 חיית־ נתחרות

 בנובמבר). 30׳
 את ששאלו

 מחוץ ילדים
מלא בעירום

 התחרות את שסיקרה האמריקאית, העיתונות גם
 פילדלפיוז היומון בצלחת. ידה את טמנה לא בהרחבה,

 כי לציין שכח לא למשל, המכובד, אינקוויירר
 את לשבח הקפיד כי אם ומין* חוט •קרנו המשתתפות

הסילון." חברת בת של החלק המדאה שמנה.בעלת
 בוב של הודעתו הדעת על התקבלה לא הכל בסך
מת כי הפנטהאוז, מו׳־ל גוצ׳ונה,  טיבעי המשך היא התח
 הוא שהפרס התקבל. שכן מה הפמיניסטית. לתנועה
 כפי במזומן, דולר מיליון בדיוק לא אומנם גדול, באמת

 פלוס במזומן מיליון חצי גם אבל הבטיח, שגוצ׳ונה
רע. לא מסתכם ודירה, פרוות תכשיטים, מכוניות,

■ יריב שולמית

 כל ועוד פרוות דירה, מכונית־פאר,
אחרות. מתנות מיני

 שמועות היו הבחירה לפני עוד
 הסוכן באמצעות הסכימה, שהדנית

בפחות. להסתפק שלה,
 של הכוריאוגרף היה דיאנרו פיטר
 הערב אותו. הינחה גיב ואנדי המופע,

מאכזב. מאוד היה
 האורחים פשוט היו במופע הצופים
 המאפיה ואנשי המלון, של החשובים
בנאלי. מאוד היה הכל המקומית.

 השווייצית בכיתי. התחרות ביום
 בערב ונעלמה ברחה ופשוט התעלפה
התחרות.

 תוצרת גביע, קיבלתי לפחות
למל חולקו: גביעים ארבעה טיפאני.

לפ גביעים ושני ציפוי־כסף, עם כה
 על־ידי נבחרתי לי. אחד וגביע גניות,

הפופולרית״. כ״נערה המתחרות
 על לכתוב התבקשנו האחרון ביום
 כתבתי אני בוחרות. היינו במי פתקים,

 הפיקחית היתה היא טרינידאד. מיס
 בצורה איתה לדבר ויכולתי מביניהן,

משעשעת.
 כמו בדיוק נראה גוצ׳ונה בוב

 עקבים עם נעליים שלו. המימסד
 העורף, על שערות ארבע גבוהים,

 מין וחליפות־קטיפה. זהב שרשרות
 עדן. שימעון של בינלאומית מהדורה

 לו, השייך שלם, בבית במנהטן גר הוא
קומות. כמה בעל

 חזיר, להיות יכול שאתה גיליתי
 תרבותית. בסביבה חי שאתה למרות

 גיליתי אך יצירות־אמנות, עמוס ביתו
קישוטית. אמנות היא אצלו שהאמנות

 כמו שבועות שלושה חיינו
 ומחנכות־מלוות. מורות עם בפנימיה,

 לכל מלווה. היתה בנות חמש לכל
 ואמהית. מבוגרת אשה נתנו הקבוצות
 צעירה, נשלחה שלנו לקבוצה

 קצרות יותר עוד בשמלות שהופיעה
 להתחרות ניסתה וכאילו משלנו,

 שם לי שתהיה במקום בבנות״הקבוצה.
 פנטהאוז עובדת איזו שמו אמא, איזה

מתוסבכת.
 חברתו עם בבית מתגורר גוצ׳ונה

 ועם הפקחית, קטי ,40ה־ בת הקבועה,
 זאת לתחרות. האמריקאית הנציגה

 שנים. שלוש כבר איתם מתגוררת
 הגדול הפה עם אני כך, על כששמעתי

 ״אתם רם: בקול אותם שאלתי שלי
בשלושה?" זה את עושים
 הייתי ממני. התרשמה מאוד קטי
 מקיף לסיור לקחה שהיא היחידה

 בעיות ללא שזיהיתי והתפלאה בבית,
 כגון מפורסמים, ציירים של יצירות

טיציאן.
 של צמיד קיבל משתתפת כל

 הסרתי הבחירה כשנגמרה קארטייה.
 לנשף־הסיום. והלכתי הצמיד את

 ליכלוכית. בשימלת לקהל יצאתי
 ליכלוכית. ונשארתי ליכלוכית הייתי
 את לי שלחו הצרות, לכל נוסף

 בלי והייתי לא־נכון, למקום המיזוודות
 גרביים ואפילו מיברשת־שיניים,

 נתתי הצמיד את הבנות. מאחת שאלתי
 — בכיתי המארגנים. אחד של לעוזרת

דולר. ולא תואר לא
 מלוות כשהן הגיעו בנות הרבה

 עיתונאים ובעיקר אמהותיהן, על-ידי
 לפני עוד המשתתפות. של מהארצות
 שלהבא שמועות הילכו שעזבתי,
 התחרות עוד. תתקיים לא התחרות

 של חיית־השעשועים את להציג נועדה
 חדישים מושגים עם נערה ',80ה־ שנות

 בנות לבת״התקופה. הולמת והתנהגות
 עוד נועזות תמונות־עירום שלחו רבות
 צילומים שלחתי אני התחרות. לפני

 צילומים בנגב, בארץ שנעשו
 עבודה כדי תוך שנעשו ספונטניים

אחרת.
 שם אבל קשה, לעבוד רגילה אני

 שלושה איבדתי בפרך. עבדתי ממש
 אם אבל החזה. נורא לי ירד קילוגרמים.

חשוב. לא החזה '80ה־ בשנות מדובר
 קיבלתי התחרות לפני ימים כמה
 החודשי המחזור וגם בעין, דלקת
 לי התקלף בציור ומעבודתי הופיע,

 על פצעים קיבלתי הידיים. על העור
 ביום נעלמו אלה כל אבל הפנים,

התחרות.
 במשך טובות. היו ארוחות־הערב רק

 המלון. של בקפיטריה אכלנו היום
 חולה אני ולבן. גבינה חלה, על חלמתי

 חלה, חומוס, על חולמת חלות, על
מה לי. חסרו אלה כל — לבנה גבינה
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ערכה!' מה בדיוק שיודעת נערה להם הראתי הבימה. על מתהלכת
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בשלושה. חיים גם הם אם אותה שאלה שרונה ידידתו. ועם תחרות

|1ך 1*1111 )1 | | \1|  זמן כל שהסתובבה קולומביה, מיס 7ו
11111 1 1  עומדת היא כאילו בביטחון, התחרות 111111/11 1
בארצה. מאוד ידועה שהיא המתחרות לכל סיפרה בפרס, לזכות
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