
! 11 ר 11111 * ! י ! | | | *|1 כש־ שחור־הליל, רקע על שחורים ביקיניס ך 1
רח־ — הירח פני מול אל מפזזים הים גלי 1111111 ■111 (13 111111(

מרשימה. חווייה לשתיים שסיפקה אילת, בחוף וסגניתה מלכת־המים של רומנסית צת־לילה

)31 מעסוז (המשך
 העיר גיזבר מתנות. להן והעניק המלכות

ל העיריה במכונית אחר־כך, אותן, לקח
 לפתע הגיעו אז המקומי. במוזיאון ביקור

נוספת. חויה למלכות שהציעו מכוניות שתי

ב המרשימה החויה להיות היתר, שעתידה
באילת. בביקורן יותר

 לרעיון המשוגע אילתי גלוברמן, מאיר
וש באילת, התת־מימית התיירות פיתוח של

ומכי מתקנים בהכנת כספו כל את השקיע

רעש" כאן ״חסר

 לא אלי, גדושים אירועים בדי יד ך*
מלכות. הן כי וז׳אנט ויויאן שכחו 1 ן
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 היה הרוח מצב העליזה. למסיבת הוא אף הגיע: לאילת בנות הבו הסרנו של ההסרטה צוות
סוערים. טוויסט במחולות פתחה כאשר המלכה, דל־ביאנקו ויויאן עליו כשהוסיפה מרומם,
 לערוך השתיים את הזמין זה, לצורך שירים

 חוף של ביותר הדרומי בקצה תת־מימי סיור
 מקום מצריים, עם הגבול מיפגש ליד אילת,

אלמגים. רבדי עדיין שרדו שם
 התת־ בנופים היפהפיות שתי חזו תחילה

 למקום הובא אז מסיכות. בעזרת מימיים
 להעמיק שתוכלנה כדי מיוחד צלילה ציוד

 זרועת הנפלאה, קרקעיתו את ולראות לצלול
 של האקזוטים הדגים פת ושט, האלמוגים

 במסע היחידה התקלה אירעה כאן אך הים.
ל רק נכנסה דל-ביאנקו ויויאן המלכותי.

 היא ברגליה. עזות דקירות לפתע חשה מים,
 השניד. רגלה את גם דקרה לקפוץ, מיהרה

 אחרי מהמים כפיים על להוציאה צורך היה
 את שתקעו ים קיפודי על דרכה כי שהתברר

ברגליה. קוציהם
 על הרכיבה היא לז׳אנט. היה מזל יותר
 ולמרות הכבד, הצלילה ציוד את עצמה
 כזה, ציוד בעזרת מימיה קודם צללה שלא

 כשמיכל- רגע 20 המים לפני מתחת שהתה
 של לעומק עד צללה היא גבה. על החמצן
 ממה רשמים עמוסת חזרה מטרים, חמישה
לעיניה. שנגלה

★ ★ ★

 תלבשתן, את ביום פעמים ארבע החליפו הן
 מכנסיים דוזקא ללבוש מתעקשת כשז׳אנט
זוה הזמן כל נראו עייפותן למרות קצרים.

 כללית התפעלות עוררו ומטופחות, רות
בסביבתן.

 אוירת היתד■ באילת לז׳אנט שהפריע מה
 תל- של הרעש כאן ״חסר והרוגע. השלוה
 מוכנה היתה לעומתה ויוי טענה. אביב!״

 אמה תהיה רק אם במקום, להשתקע מיד
לידה.

 חברת מטוס לסיומו. הגיע המלכות מסע
 מבעד לתל־אביב. חזרה אותן הסיס ארקיע
 שהזמין צאלון, חיים הקברניט, של לתאו

 המטוס, בהגה לאחוז בנפרד מהן אחת כל
 יומיים בהם שעברו הנופים את לראות יכלו
ציפור. ממעוף הפעם לכן, קודם

 עדיין הסתיים לא לתל־אביב כשהגיעו אולם
בול ילידת לוי, לז׳אנט המלכותי. תפקידן

 כאורחת מוזמנת היא כי ידיעה ציפתה גריה,
 על־ידי הנערכת דיפלומאטית למסיבה כבוד

הס ויויאן בישראל. הבולגרית השגרירות
 שעות 14 של רצופה שינה לישון עוד פיקה
המלכותי. תפקידה בעול לשאת שחזרה לפני

הדג זנב
חיות

ה הדג במסעדת מלכת־המיס, של בידה מוחזק
המלכו־ האורחות לכבוד שערכה באילת, כחול

מספר. שעות שנמשכה מדגים, בעיקר עשויה סעודת־מלכיס
השולחן ואש
אילת, בסלון לכבודן

 מלכותיהמיס של מושב־הכבוד היה
שנער־ חגיגית ערב־שבת בסעודת

הסלון. מנהל אפשטיין, ויקטור במרכז:
נמים חתול


