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 העולם צוות על־ידי שעבר בשבוע שנבחרה קלמן, עדנה טוראית
 במספר השישית הצעדה מלכת היא ,1969 לשנת הצעדה כמלכת הזה

 למאורע הצעדה מלכת בחירת הפכה בחירתה עם זה. בתואר הזוכה
הצעדה. של רשמי חצי מסורתי
 הצעדה את לכסות כדי יופי. בתחרות נבחרת אינה הצעדה מלכת

 לצועדת שנה מדי זה תואר מעניקים אנו שיגרתית, בלתי בצורה
 פעם מדי זאת עשינו זה. מיפעל של האמיתית רוחו את המסמלת

 הצועדים. אחרי עקבו הזה העולם חוליות טקסים. וללא יומרות ללא
המלכה. את מתוכן קבעו לתואר, מועמדות במספר בחרו הן

 הצעדה של מסימני־ההיכר לאחד הצעדה מלכת הפכה כך כדי תוך
המסלול, על הזה העולם חוליות את לחפש החלו הצועדות הגדולה.

השופטים. חוליות את שחיפשו כשם
 שיתוף־פעולה, ובהיעדר בהסתייגויות נתקלנו הראשונות בשנים אם
 כל בעיני לגיטזמי למשהו הבחירה הפכה האחרונות בשנים הנה

 חיל־ בבסיס ספורט מדריכת ברייטנפלד, עדנה הסמלת הצועדים.
הצעדה כמלכת נבחרה ירושלים, משטרת מקציני אחד של ובתו אתיר

הוד והאדוףז ברייטנפלד עדנה 68 הצעדה מלכת
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 בבחירה, להשתתפותה מפקדותיה התנגדו תחילה שעברה. השנה של
 במסיבה המלכה הרט את עדנה ענדה התואר לה שהוענק אחרי אך

הנד. מוטי חיל־האתיר מפקד עם חיל־האתיר לצועדות שנערכה
 היחידות מפקדות הצעדה. למלכת ביחס קיצוני שינוי חל השנה

 מועמדות הציעו בתואר, תזכה מיחידתן שחיילת מעוניינות היו
 להסביר צורך כל עוד היה לא בעבודתו. הזה העולם לצתת ועזרו

 פני על שעבר הצועדים, אלף 11מ־ אחד כל המדובר. במה לצועדים
שב. ניצבים הם מה לשם בדיוק ידע הזה, העולם צתת

ח״־החבוה עד משהו^
 בנוף שינוי על במדורה, המרחלת, רחל סיפרה שנה חצי לפני

 חדלה בו ביום סגל, פרדריקה את ריאיינה היא ישראל. של הבילויים
שמה. את שנשא הדיסקוטק ומנהלת בעלת להיות

 אקדחים שולפים שהיו גאנגסטרים עם צרותיה על סיפרה פרדריקה
 אישים על המשם־ר.; של אוזלת־ידה על כוסיוון; כמה שלגמו אחרי

 גם אינטימי. מועדון שלה בדיסקוטק שראו ומכובדים מפורסמים
 כעבור מילים. כמד. אמרה שונהאוט וילי שותפה עם הבעיות על

הנושא. ואת הכתבה את רחל שכחה שבועיים או שבוע
בית־ ורשם שופט מפי ישר — תזכורת השבוע שקיבלה עד

 תביעתה לבירור הובאה השופט בפני ולך. דויד מר המחוזי, המשפט
יתרת־ את לשלם משותפה־לשעבר דרשה אשר סגל, פרדריקה של

 שונהאוט בדיסקוטק. פרדריקה של חלקה מקניית שנותרה החוב
 חייב אינו מדוע להסביר כדי התקבלו) (שלא שונות טענות העלה

 להצדקת הראיות, יתר בין ל״י. אלף 19 בסך השטרות את לפרוע
כתבה. אותה הופיעה בו הזה, העולם של 1626 גליון הציג סירובו,
 ש- דבר פרדריקה, ביוזמת בא שפירטומה השמצה, שזו טען הוא

לפרדריקה, לשלם התחייב תמורתם אשר — העסק במוניטין פגע

טובה בחנוה
 שורבב המרחלת רחל של שמדורה הראשונה הפעם שזאת מכיוון

 במיקרה השופט פסק מה לקרוא אולי כדאי כלשהו, משפטי בהליך
 בדים ״סיפור הינד, שונהאוט וילי של טענתו כי שקבע אחרי זה.

השופט: המשיך ודמיוני״,
 פיר־ אלא הנתבעים, נגד השמצה זו בכתבה רואה איני ראשית,

י מהכתבה ללמוד אין שנית, סומת.  דאגה אשר היא סגל הגברת נ
זו. לפירסומת

 בעולם כ״פירמה״ אז נחשבה סגל פרדריקה שגברת ספק אין
 לכתבה נושא שהיוותה תימה אין כן ועל עליה, שמרכלים הבוהימה

 היווה זה בית־משפט של הנשיא כבוד גם אגב, הזה. העולם בעתון
תו לרכילות נושא  היתה כן ועל — העתון של ממש עמוד באו

טובה. בחברה פרדריקה של הדיסקוטק על הכתבה


