
: מינימום־מינוס
ישראל? על דעתך מה )1(
השיגה? לפני פנים בחלב הפנים את מנקה את )2(

תוצרת? ומאיזו
היית רוצה? את ילדים כמה קבוע? חבר לן יש )5(

יופי? מלכות שיהיו רוצה
דייאטה? שומרת את האס )4(

ביותר? ׳עליך אהוב מהקומפחיטורים מי (צ)
הישראלי? הגבר על דעתך מה )6(
האחרון? בזמן קראת ספרים איזה )7(
? לאיפור זמן הרבה מקדישה את )8(
דיין? יעל של הספר את קראת )9(

אדם שכל הנחה מתוך וזאת כאן. יובאו לא התשובות

ש לפני אדריכלות שנתיים למדהפאריס מיס
אינה עצמה היא גם לדוגמנות. פנתה

להתעמלות. מורה להיות והחליטה הרבה ימשך שזה מאמינה

 מפיה לפחות, פעם עשרים אותן, שמע או קרא נורמאלי
 הדוגמניות ההולנדית, הארגנטינית, היופי מלכת של הכתום

השופע המלכותי האימפורט וכל אירופה מיס שוברט, של

 או צבאי, היסטורי, תנכ״י, לא חידון. עי*ידכ ואו ר*
מאטי. תי מ  לא הפעם ישאלו השאלות את יופי. חידון ^

 פרידמן. שרגא או רוזן שמואל חכם, עמוס המדינה, נשיא
 ישראליות. לעתונאייות אכסקלוסיבית הפעם ניתן הכבוד

 פאריס, צרפת, שוויץ, של יופי: מלכות חמש הן הנשאלות
 בישראל, ימים ארבעה לפני שנחתו ואינטרניישיונאל, בלגיה
 התופרת — גרה מאדאם של יצירותיה את כאן להציג

מאנגאנו. סילבאנה של
 אין. קהל: שרתון. מלוי של חדר־ההלבשה :המקום
לעיתים, מינימום. לבושות הנבחנות אינטימי. המעמד:

המדינה. את שהציף
 את אז לקרוא מכדי עייפים או צעירים שהיו לקוראים
 זו. רשימה בסוף החידון תשובות תשע ניתנות התשובות,
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 חמש וקארולין, אליאן, סטאני, איכט, ריג׳יט, ף*
כש ביותר צייתני' רושם עשו־ המרואיינות, ^*המלכות

 ראוי בנימוס נהגו הן המזהירות. השאלות אליהן הופנו
 נתנו ולא לשער, יש בחייהן, הראשון בראיון כמו להערצה,
סינגאפור, ביפאן, גם כזה מבחיל רצפט שבלעו להרגיש

בשק סקס ן
שחורה קוקטייל §
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ה ק־ארדלין זו
 בשינזלת בלגית

גרה. מאדאם של

ש המוטיבים אחד הוא ■1111 ן*ךוןי
׳ " ״ בשרתון. בתצוגה חזרו ״י י
?י* לבנה. בשימלת־ערב יצוקה שווייץ מלכת

ן1 ה 1*|\ ד  ממיס ממעה לא שבורה ע
י  בבגד-ים. להופיע עולם ^ *

סוערות. תשואות קצרה התחבושת

בלבנון, אופנה תצוגות ערכה ,19ה־ בתצרפת מיס
ממש מוצאה הרחוק. במזרח סיורה לפני

מיוחדים. סימנים בה נתן לא עתיקה, צרפתים אצילים פחת

 לפני סיורן נתיב — וכלכותה בנקוק פנומפן, סאייגון,
לתל־אביב. הגיען

 שהמשלוח נאמר אם באמת, נפשעת בגידה זו תהא
 שלנו. הלב דפיקות את החיש החדש הבין־לאומי המלכותי

 כמו ד,חומר, בינוניות בגלל כך כל לא אדיש. נעשה הוא
 ב־ הקטנה החדרנית אפילו במישלוחים. האינפלאציה בגלל

עיני־עגל. ללטוש חדלה אוויייה
 דיה לא ישראל עם היופי שגרירות של הראשון המגע
 להמשיך נאלץ ללוד, מראנגון בדרכו שהיה המטוס, מלהיב.
 בחמש באנקארה ולנחות הכבד הערפל בשל בטיסתו
 של במחיצתו לבלות הנדירה ההזדמנות גם בוקר. לפנות

 — מטוס באותו שהיה — פרס שמעון שר־הביטחון, סגן
 וכך, לא. הוא גם ידעו. לא הן ידן. על כליל הוחמצה

 אחר עלובות, מלכות חמש בלוד ירדו בבוקר, עשר בשעה
שעות. 27 של טיסה

 הימנית, הגבה נמחקה לאיבט הריסים, נפלו לקארולין
 האוויר. כל יצא סטאני של ומתסרוקתה לישון מתה אליאן
 ליבראליות־ נשים להקת דרוכה, להן, המתינה כבר במלון
 נעליים, בקופסות אחריהן לרדוף שהחלו דם, צמאות מרכז

 לא הנוחיות חדרי גם ובגדי־חוף־בוקר־וקוקטייל. כובעים
שלהן. האמוק את בלמו

 ששים נהרייה לנופשי המתינו כבר אחרי־הצהריים באותו
 הדוגמניות וחמש גרה מאדאם של המגוהצות השמלות

 החולף שבאביב ואן־בר, סטאני של צווארה את הסחוטות.
 עקצה ״,1961 אינטרניישיונאל ״מיס השלט עליו תלוי היה

 גם יש שלמסלול זכרה לא צרפת מיס מקומית. דבורה
 לאחד אף הקהל. זרועות לעומק סהרורית וצעדה סוף,

 להמחיש כלשהי התנגדות רגע באותו היתר, לא מהצופים
 דה־לנורין ברזר ובריג׳יט צרפת־ישראל. ידידות ברית את
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״,אותו ״נשק ׳
ה ךי• כ תי ה ח ל דו גיבה, 170 בלגיה, מיס היא בצוות הג

 הצהרות מוסרת היא חזה. 90ו־ ריסים והצי אינצ׳ | (
 להישמע מצליח, גם ולעיתים המתיימר, איטי, אלט בקול
 זה שני. מטבע יותר זה אצלה שפתיים שירבוב סקסי.
בטרי חסרה מטר של באורך זהב פיית רק כמעט. מבעי
 .1, ליידי של המהוקצעת דמותה את להשלים כדי שלה, טוריה

 מחוז למושל בקונגו שנולדה ,19ה־ בת הבלגית קארולין
 קשה ״לא. היפאניים: בריסים בעצלתיים עיפעפה סטנליוויל,

 לי היתה ביפאן אבל זה. ברגע מאוהבת שאני לומר
 לימדו היפאנים שלי. האהבה לקסיקון את לחדש הזדמנות

כל רציניים מוזרים, גברים אותך.׳ אוהב ,איני להגיד אותי


