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בסרטים. להופיע וגם מישחק ללמוד גם שלה בתוכנית הזאת. באופציה מסתפקת היא אין אבל

 גוניט איריס של העירום תמונת
 המוסנים.זרא קידות על מתנוססת

׳ דולר 50□ הצילום עבור קיבלה

??£*־?: טובים בת
ושמרנית. תרבותית נצורה חונכה

 שולה עם דיברה היא אליהם. לגשת
 שהסתכלה הסוכנות, מנהלת פוגל,
 בפרט ממנה. התלהבה ומאוד עליה
 והסתבר צילומי־מיבחן שעשתה אחרי

פוטוגנית. מאוד שאיריס
צל רשימת מגרבו קיבלה אירים

 חלק טלפונית. איתם והתקשרה מים
 בצדק, אולי — באי־סבלנות לה ענו
מדוגמניות ביום טלפונים כמה להם יש

 מקירות בעירום מחייכת יא ^
 גרניט, איריס זוהי המוסכים. 1 1

 עיניים פני־מלאך, בעלת חיפאית
 שפתיים קטנטן, אף וגדולות, כחולות

פסים. עשוי בלונדי, ושיער מחוטבות
חושניות. אומרת כולה כל

 דוגנד להיות הוא איריס של החלום
 ירחון־ בשער המופיעה נית־צילום,

 והיא ממצלמה, פחד לה אין ווג. האופנה
לצילומים. סקס להכניס אוהבת
בעירום. להצטלם מתביישת לא היא

סק בגדים ללבוש אוהבת איריס
 שחורה חולצת־טריקו כמו סיים,

 דמויית־עור. שחורה, צרה, וחצאית
 רגליה את משכלת היא יושבת, כשהיא

 להפגין משתדלת מנוסה; דוגמנית כמו
בשרשרת. ומעשנת עצמי ביטחון

 פוטומית
פרפקט ^

 1.66 גובהה .18 בת היא ירים̂ 
ר. ט מ £  את מכבר לא סיימה היא \

 שזה והחליטה בחיפה בק ליאו תיכון
 הגיוס ולפני הבגרות אחרי — הזמן

דוגמנות. ללמוד — לצה״ל
 לה שיש מפני דוגמנות־מסלול, לא

לכך. מדי נמוכה היא גובה. של מיגבלה
פרפקט, מתאימה היא לצילומים אבל

 והיא ממישחק, חלק הוא צילום כי
לשחק. גם אוהבת

 העיר אל איריס הגיעה מה זמן לפני
 על שמעה היא תל־אביב. הגדולה,
 והחליטה גרבו הדוגמניות סוכנות
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לתמונה. מתמונה שונות אינן הן הישראליות: הדוגמניות מצטלמות שבה הצורה מן מתפעלת אינה

 נחתה פשוט איריס אז מתחילות.
עליהם.
 ומישרדי־ צלמים סיבוב עשתה היא
התגו תמונות. להם והשאירה פירסום

היוד איריס, אך חיוביות. מאוד היו בות
הדוג בשוק אדירה תחרות שיש עת.

מחי על להתווכח מתכוונת לא מניות,
 אחר־כך טובה, שהיא תוכיח קודם רים.

 בליתדרוש.
עליון חלק

 לסטודיו איריס הגיעה אשר ך*
 היתה ואודי, יוסי לצלמים רותם, *4

 לפוסטר בשבילה, עבורה מייד להם
 הצטלמה היא מצתי־רכב. חברת עבור

 לא דולר. 500 וקיבלה סקסי בצילום
ראשון. לצילום רע

 שמרניים להורים בת־טובים איריס,
 אך טוב חינוך קיבלה יוצאי־גרמניה,

 טובה, ממישפחה ילדה כל כמו מחמיר.
 במשך פסנתר, על לפרוט למדה היא
שנה. 11

 קטנות, אחיות שתי עוד לאיריס יש
.8ו־ 15 בנות

 אותה חינכו אביה, במיוחד הוריה,
 מעולם־ רחוקים הם קפדנית. בצורה
 אבל עליו. לשמוע מוכנים ואינם הזוהר
 שהיא ומה רוצה שהיא מה עושה איריס

מפרי כאשר אוהבת לא היא מחליטה.
 למשל, חוף־הים, על בחיים. לה עים
 היא נמצאת, היא חוף באיזה חשוב ולא

 חושבת היא עליון. חלק בלי הולכת
 לה יש להסתיר. מה לה אין יפה. שזה
יפה. חזה


