
1^ * 1111" |  של עני) פוסטר מקשט שרון של חדרה את 71¥1\1|
מיכנטי חזה. חשופת בלונדית חתיכה 11 #1^11 #111 1\ #

האחרונה. רכישתה היא חגורת־העור אבא. של הם לובשת שהיא הגיינס

\

למ יודעת לא יהי־ זה שככה חושבת
להסתדר. אוכל לא כסף בלי אג

 פעם הוריי. עם מאור פתוחה אני
 מה״שהיית־ כל דבר. כל לאמי סיפרתי
 רק שונה. בצורה אבל כיום. גם עושה.
 צריכה שהיא חושבת שאני דברים
 שידי ׳שקורים דברים ייש לדעת.

 לספר צריך ולא אמא בשביל מדאיגים
 ל־ קרה שלא משיהו למשל כמו אותם.

 עוגות ופילחו שיהלכו חברים —
 חושבת לא אני כזה דבר מקונדיטוריה.

לה. לספר צריכה שאני
 אם איתה מתייעצת הייתי פעם

 השאלה כיום לא. או חבר עם לשכב
 לא זה הפרק. על אצלי עולה לא הזאת

מישהי. מכירה אני כרגע. אותי מטריד

 אינה ט״לוו שוון
 - דיו שר בתה

להיות יכלה או
 עם יהסי־מיו שקיימה ממני. קטנה

 על עליה. מרחמת שיאני הרבה. כל־כך
 זה הושבת. לא שיחיא על שלה. הראשי

 ־ורעת ואני וטבעי. יפה זה רע. דבר לא
 בגיל אבל שיגיע. בזמן זה את שאעשה

 מוכנה עצמי את מרגישה לא אני הזה
 זה סתם. לא זה לפני. לחישוב צריך לזה.

 עניין מזה לעשות צריך לא טוב. הישוב.
גדול. מדי יותר

 על כשמדברים לשמוע אותי מעניין
 בנושא. משיהו לי כשמסב־ריס או מין.
 בקשר למחזור. בקשר משהו הבנתי לא

 שאלתי הבר. ל־ ־־ה הבטוחים. לימים
 זה את הסבירו בטח לי. הסביר יהוא

 ולא משעמם זה שם אבי־' בבית־הספר.
את לוקחות לא שלי ירידות הקשבתי.
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.22 בן שהוא חושבות בבית״הטפר הבנות כל תיכון, תלמידי לפני מופיע

 אמצעי־ על ל־ סיפח הן אבל הגלולה.
 כאלה יש נזהרים. ואיך אחרים מניעה

בסוד. ש״שומרות יש שמספרות.
 הבנים את אוהבת כל־כך לא אני
 מעדיפה אני תינוק־ים. הם בגילי.
 שיילמדו ממני. גדולים בנים עם לצאת
 לא אבל דברים, מיני כל ל־ ויראו אות־

 .20 גיל מעל בהור עם ייצאת הייתי
 ודברים ופתוח. חופשי יותר הכל אצלם
 ככר זה אצלם עושה. היית־ יא שאני
 לא מעדיפה אני נחשב. לא ־בר. שוס

 מציד־ דרישות. עם אחד עם יריית
 מתחיל שחבר ברגע ללחוץ. יכולים
 העמדה את •לו מסבירה אני ללחוץ.

 אם ציפיות. ־פתח שלא כד־ שלי.
 להפסיק צריך מדי. ייתר גולשי העניין
 אני׳אוהבת אם אפילו דרך. שהיא באיזו
אותו.

 הברים עם להיות אוהבת אני הכי
 היינו הזד בחופשי הילטון. בחוף בים.
 ככד. הערב. עד מהבוקר יום בר שים

 גם הרשים. אנשים הרבה הכרתי
 כמה תוך חברים כמה להחליף ־ספקתי
שלושה לי היו היום עד הודשי־ם.

מרגישה לא היא
 ליחסי־מין, מוכנה

 מתנוונת היא ואין
בסמים לגעת

 אנחנו בערב סתם. יבמה ־ציניים
לפינגוויו בדרך־כלל יוצאים

 הוא עופר. חדשי, הבר ל־ ־ש׳ עכשיו
 יודעת לא אני הברון. על־־ד בצבא.
 מצלצל הוא שם. עושה •הוא מה בדייק

 סוף־שבוע ובבל אליו. ואני יום כיי' אלי
 ב־ניני. ־כיי אהה ידיד הביתה. בא הוא

א אני רגע אהר־ אבל המוז. לי מכירים  י
 הכייו עופר את הכרתי. מי את זוכרת

 בפינגוויי. יאשונה. פעם פעמיים. ל־
 ישבנו השניה בפעם אבל לב. שמת־ לא

 שלו יהאופי וחיברנו. חבריה כמה
טיב. נורא בנאדם דוא בעיני. מצא־הן
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