
 קשה שהיה הצעה קיבלה היא 20 בגיל
 הגרמני, לפלייבוי להצטלם לה, לסרב
 בעמודים וכתבת־מרכז שער צילום

 בג׳מייקה נערכו הצילומים האמצעיים,
 לה שילמו התענוג ועבור ובמינכן

דולר. 5000
 פני בעלת ז׳אנט, מתגוררת במינכן

 בדירה החושניות והשפתיים המלאן
 לומדת מכונית, מחזיקה שכורה,

 כדוגמנית. ועובדת (עיצוב־פנים)
 מאוד אותה מעניינת עבודתה

 לדוגמה: כספית. מבחינה ומשתלמת
 וקיבלה ווג הירחון עבור הצטלמה היא
 היא דולר). 250(כ־ ליום מארק 800

 אוהבת הרפתקנית, מאוד מטבעה
 שהותה. מקום את ולשנות לטייל

 עולם: בחצי ביקרה כבר כדוגמנית
 ארצות מכסיקו, הברית, ארצות ביפאן,

אירופה.
ישראל. על מאוד ביקורתית היא

 אבל המקום, את אוהבת אומנם, היא,
 קורה מה איכפת לא ״לאנשים —

 אסתטי. חוש שום להם אין סביבם.
 מזוהמים החופים מלוכלכים, הרחובות
 חבל!' מטופחים. לא והבתים
״נפלא!״ — האוויר מזג אבל,

 בעניין ועכשיו: ^
וזקאדיידה סיתותל

 אמי חצי היא ,20ה־ בת ויק, ך^וזי
 היא ישראלית. וחצי ריקאית

 עלתה שש ובגיל בניו־יורק, נולדה
 לג׳ו נישאה שנה לפני הוריה. עם לארץ

האמריקאי הסופר של בנו ,30זד בן ווק

רומן בעיקבות באה ל״פלייבר בעירום שהצטלמה גרמניה

|^  חולצה עם (מימין: המערבית מגרמניה הרוואגן ז׳אנט 1ך1|
 עם חושף) יותר עוד בבגד־ים למטה, ומימין, חושפת״טבור >^|1 #1

למעלה). בגלשני־רוח(בתצלום לגלישה מורה שהוא אגדי, השבדי, חברה

 על המרד מילחמה, ווק(רוחות הרמן
.1הקיין
 17 בת כשהייתה ג׳ו את הכירה היא
 חזר הצעיר הזוג נישאו. שנתיים ואחרי

 כעודן״ ג׳ו עובד שם לארצות־הברית
 לומדת והיא ורנר סרטי בחברת דין,

 באוניברסיטת ומישחק דרמה
 מגיעה סוזי כאשר לוס־אנג׳לס.

 בסביון, מתגוררת היא בארץ לחופשה
 שמאל. בוב וד״ר מישל הוריה בבית
 עמוד (רופא כירופרקטור הוא אביה

 לחופשה הגיעה היא הפעם השדרה).
שבועות. שלושה של קצרה

 בדוגמניות קינאה תמיד היא
 העשרה, בגיל כבר אמריקאיות.
 הבטיחה לסירטי־פרסומת כשהצטלמה

 ולהצליח דוגמנית להיות לעצמה
 כשהגיע עשתה. היא וכך באמריקה.

 לסוכנות־ פנתה היא ללוס־אנג׳לס
 צילומי־ — מייד ונתקבלה דוגמניות

ופירסומת. קטלוגים אופנה,
 מספרת אדירה,״ תחרות שיש ״נכון

 שחורות שעיניה הצעירה, ווק גברת
 ארוכות כהות, ומחלפותיה ויוקדות
 את ששוברים ברגע ״אבל, ורכות,
 טובה דוגמנית נשפכים!״ המים הקרח,

 250 עד 75מ״ לשעת־צילומיס מקבלת
דולר.

מרוצים. דווקא הסביוניים ההורים
 שונים בכיוונים בחרו אחיה שני

הוא מייקל, הבכור, לחלוטין:
 ואחיה בניו־יורק רופא־כירופרקטור

 בניו־ פסיכולוגיה לומד סקוט, השני,
 צילום מעדיפה סוזי אבל יורק.

 שנתיים בארץ למדה היא ומישחק.
 שנה ובלוס־אנג׳לס נתיב, ניסן אצל
 ידוע בימאי קסאלס, מילטון אצל

מצויין. ומורה
 הדוגמנות מיקצוע מסתדר ואיך

ונישואין? בעל עם והמישחק
 להתפשר, צריך אבל קשה, זה
מעודד. מאוד בעל יש לה ודוקא

וילדים?
 כמה בעוד מדי. צעירה עדיין היא
 פיתוח בעניין היא עכשיו שנים.

■ גלזן אורנה הקאריירהשלה•
 הדוגמניתאמסטרדם

 והרקדנית
דה־יוגג. מאריקה מהולנד, שבאה
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