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 ז שם, מזה ונהנו/י כאן, לנו זחסר
 לל הממותקים הקלים, משקאות

 מיג תמיד כאן לשתות לי נמאס וכר.
 עו אגיע? לאן לי. נשבר לפעמים

 א! שמיציתי מרגישה אני ירסום?
 1בשט מעניינים אנשים היו לא צמי.
 ש שיהיו חשבתי שום־דבר. מש

 הגרו כל עם שרתי יידי־כישרונות.
 הי לא אך ברגיר, בפולי כמו ופעתי

 למאפי מופע היה זה זה. את שיראה י
מקומית.

 א עם שכבתי לא אבל מחזרים, היו
ה מקליפורניה. מפיקים שני היו חד.

 יותר נוצרות היום אשה. של ובגיל
 אותה אינה זאת אחרי. למחזרים בעיות
 נפלה ,18 בת לעיר, שכשהגיעה הנערה

 לציידים. מטרה ושימשה לגוב־האריות
 התמימות העיר, של החדש הטרף הייתי
התגלמותה. בשיא
 מעולם־האופנה. שלא חברה לי יש

 קוראת אני מאוד. אותה אוהבת אני
 באנגלית. בעיקר יפה, ספרות המון

 לספרות כי רבי־מכר, הרבה קוראת
 מתבגר, אדם כל כמו זמן. צריך טובה

 הפסקתי מהטלוויזיה. ליהנות התחלתי
מתחמקת למסיבות, קישוט להיות

תצוגה.* לי •שיש וטוענת
 את מיציתי הבית. את אוהבת אני

מדוג ההנאה את מיציתי חיי־הלילה,
 עם יותר ליהנות יכולה אני מנות.
 עם נפגשת קוראת, מציירת, אני עצמי.

 מחפשת אני השני החצי את חברות.
החוויות. את להאדיר כדי

 לא נישואין למיסגרת מחוץ ילד
לעולם. אעשה

 אני מאיפה יודעת אינני לפעמים
ולהת להמשיך הכוחות את אוספת
 לפעמים תמידית. גיבורה מין מודד,
לי. נשבר
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 עליה. להישען וכתף תום, להרגיש
 להיות התחלתי השנים במשך

 הצטמצמו, שעות־הפנאי ביקורתית.
 על הזמן את לבזבז רוצה לא ואני

 מעדיפה אני לטעמי. שלא מישהו
 אני לחברה. לצאת או בבית, לשבת

 זמני, ואת עצמי את יותר מעריכה
 את עובדת. אשה כל על שעובר תהליך
 יותר עקשנית השנים עם נעשית

יותר. ומפוכחת
 נולד גבר־מפרנס. צריכה לא אני
 לא אהוב. חבר מעניין, בגבר צורך אצלי
 לעצמאות. הגעתי אך מיליונרית, שאני

ואני נשואים, פסיכים, שאינם הגברים

 אפילו נשוי, גבר עם מתעסקת אינני
קילומטר. ממרחק
 שעובד, רציני, איש־עסקים קחי
 הוא איתי אייזנברג, שאול אצל למשל,

 זה בחוץ רואה שהוא מה כי יתחיל. לא
 זה מין איפור. של טונות עם אשה

 על החיים אוהבים, אנשים של לוקסוס
מנוחות. מי־

 ממה 200 פי שמרנית אני היום
 שלי תקופת־המרד .18 בגיל שהייתי
 ועולה. צץ שקיבלתי והחינוך נגמרה,
 אותן עשיתי שטויות, כשעשיתי בעבר,
 של בגוף ילדה הייתי רומנטית. בצורה
ילדה, של בגוף ילדה אני היום אשה.

 שרמה, אומרת לי," ״האמינו העיתונים. כתבו בהופעתה," דרמתית מאוד
 אלי בא היה ראש־הממשלה גם בתחרות, זוכה הייתי ״שאילו

הכל." לעשות מוכנה הייתי דולר מיליון בשביל לארוחת-ערב.

ש התמונה זאת׳שמית
 וצולמה הופצה

 למע- ונשלחה המארגנים !־ידי
בארצות-הברית. העיתונים :ות

 הראה מהם אחד מאוד. נאים גברים י
 מאוחר יותר אותות״חיבה. מדי יותר
 השני, המפיק שלו, שהחבר לי ותבר

 התברר למזלי מהם, ברחתי אחריו. זר
 מפסידה עוד שהייתי יותר מאוחר

 אחד היה שלו ההומו החבר כי ורות.
זופטים.

 אני חזרתי. ימים שלושה לפני זהו,
 אבל לדגמן. עוד יכולה שאני ׳גישה
 לא כבר זה אותי נפשית, :חינה
 פשוט זאת אותי, מעניין לא זה ופק.
קשה. ודה

 חטובה היום אני גופנית מבחינה
 שישה הורדתי השנים במשך ;ר.

 שוקלת ואני ממישקלי, לוגרמים
 מטר. 1.75 גובהי קילוגרמים. 52 ום

 מאפשרות לא שלי שעות־העבודה
 במיסגרת רגילים חיים ליצור

 ,19 בת כשהייתי התחתנתי ילה.
 התגרשתי. ושוב התחתנתי ,גרשתי,

 מבחינה לא־עצמאית. אשה הייתי !יד
כדי לגבר זקוקה תמיד הייתי שית
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הסבירה. הבורגנות," את לזעזע אוהבת פשוט ״אני נוספות. רבות מניות


