
לתארים הראויות ספורטאית רוח בעלות
בהן. שזכו
במסעדת המלכות אכלו הערב סעודת את
שהזמינה הכחול, הדג המפורסמת הדגים
לארוחה התכנית, לפי שלא שוב אותן,

 לדגי־ ועד דגים מרק למין מורכבת שהיתר,
מהן. אחת לכל שהוגשו ענק

 מבלי באילת לבקר שאי־אפשר מובן
 להיות כמו זה סוף־העולם. במועדון להיות

ה המועדון, בפיגאל. לבקר ולא בפאריס
 לתיירים, ססגונית משיכה נקודת משמש
 בשתי תכניתו את ומציג ערב מדי מוצף

 ממתינים תיירים מלאים אוטובוסים הצגות.
 עבורם. מקום שיתפנה עד בחוץ לעיתים

 בעל גם שהוא המועדון, של בעליו פפו,
 תחת המלכות את נטל הכחול, הדג מסעדת
 בר־ שלמה השחקנים צמד ואילו חסותו,
 והוזהרו במקום שנכחו — לוי ואורי שביט

 את נטלו — שנה 16 רק מלאו למלכה כי
 ״אמא אגדת: את לה וסיפרו ויויאן של ידיה

״ בישלה ה... ס דיי
 כבר כי לכולם הוכיחה שויויאן אלא
 מהנה ערב בסיום האגדות. גיל את עברה

ויויאן הדגימה בציבור, נלהבת שירה של
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כשברקע מלכות־ שתי עצמן מרגישותהממלכה פני ער
התקבצו ויו־ במים. דגים כמו המים

העליזות. ים־מוף, על־פני מירוץ בפירת דוהרות לוי וז׳אנם דל־ביאנקו יאן

*

_ _

 לידו הים, חוף על ממש השוכן המפואר, אילת מלון נראה
 מלכות־המים של המים בשעשועי להזות כדי צופים מאות

להן. זרה לא רוח־הספורט כי מלויהן לכל הוכיחו הן
התפ של שריקות שעוררו טוויסט רקודי
נעל הסגנית שז׳אנט הסתבר אז רק עלות.

 שהיא הסברה את העלה מישהו לפתע. מה
 אולם המקומיים. הזאבים אחד על־ידי נחטפה

לב ז׳אנט נמצאה קדחתניים חיפושים אחרי
ה גדוש היום במכונית. ישנה כשהיא סוף

לגמרי. אותה סחט אירועים
★ ★ ★

כרגל קיפוד קוצי

המים לפני מתחת
שם בטבח, מצרים עם הגבול נקודת יד

 וסג־ מלכת־המיס נלקחו
 ל־ תת־מימי לסיור ניתה

ציוד בעזרת לחזות יכלו

 ז׳אנט נראית בתמונה האלמוגים. ובמצבורי יס־סוף בדגת תת־מימי
 כללית התפעלות עוררה ז׳אנט לפני־המיס. מתחת צוללת כשהיא לוי

תמימות. דקות 20כ־ חמצן מסיכת בעזרת במים לשהות כשהצליחה

 ציפתה אחר־חצות אהת שעה ן־•
ת כו ל מ  באילת הידועה נוספת אטרקציה ל

 משפחה כמעט אין הכלבים״. ״מיפגש בשם
 לילה מדי בכלב. גם מצויידת שאינה באילת
 פינות מכל הכלבים חבורות נוהרות בחצות

אי לדרום מזרחית הנמצא למישטח אילת
 אפילו הסוגים. מכל כלבים נפגשים שם לת.

נכ משלחות מגיעות מעקבה, לגבול, מעבר
 אלית של הרומאנטית שד,אוירה נראה בדות.
 הנערך ובמפגש, עליהם אף משפיעה בלילה
אהב הכלבים מנהלים קבועה, בשעה תמיד
 הכלבים איחרו זה בערב שדווקא אלא הבים.
 למקום המלכות הגיעו וכאשר למיפגש לבוא

 התחילו. טרם הכלביים שהראיונוה התברר
 שהושמעו דייגים בסיפורי להסתפק נאלצו הן

המקום. דייגי מפי באזניהם
ל להתחלק אילת גברי הספיקו בינתיים

ש ויויאן את שהעדיפו אלה מחנות. שני
 שהיו ואלה ״הנימפה״ לכינוי בפיהם זכתה
 היה ״החתולה״. לכינוי שזכתה ז׳אנט בעד

 העיר זאבי את להרחיק כדי ביד־חזקה צורך
 שתוכלנה, כדי המלכות, שתי מעל הדרומית
לנוח. גם סוף־פוף,

 בלשכתו רשמי בביקור החל המחרת יום
פני את שקיבל לוי, יוסף ראש־העיר של

העיר ואש ננוו
כש לאורחות העניק ראש־העיר ויויאן.

 המלכותיות האורחות את קיבל לוי, יוסף אילת, של
 של ידה את לוחץ לוי יוסף נראה בתמונה בלישכתו.

אילת. במוזיאון עימן סייר והגזבר אילתיות, אבני־חן
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במקום. האכסוטית באוירה בלילה, מאוחרת שעה עד וריקודים שירה של ערב בילו וסגניתה


