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חברת ממנהלי אלי, ניצב המיצטד למרגלות תרבושים. לראשן מווה, מתחת כשברקע,

מייצג. הוא אותה החברה, מתוצרת מתנות להן ומעניק מוזה, :למעלה מימין ה

 שיקופיות־ענק ברקע, מסכים שני על הזמן׳
 להד במקביל מועמדת, כל של ציבעוניות

מיוחד. בזרקור מלווה הבימה, על פעתה
 מאמצי מכוונים היו שאליהם השופטים,
 שניב־ בימה על מבודדים ישבו המועמדות,

 המים. מעל הבריכה, באמצע במיוחד נתה
 מיוחד מסלול לגמרי: לא אולם מבודדים,

 נע בסרט לספק, שדאגו למלצרים, נשמר
 על הנצורים לשופטים ומשקה מזון שוטף,

הבודד. האי
 במחיר כרטיסים שרכש זה הפשוט, הקהל

 מסביב כיסאות־נוח על שכב הזוג, ל״י 150
 העמוסים' המגשים עם כשהמלצרים לבריכה,

לרגע. אף מנוח נותנים לא
 היום, מלפה

מחר נסיכה
 נפלו האלה המאמצים כל וצאות ף*

יפה ג׳ינג׳ית גלעד, עדנה של בחיקה 1 1
 מלכת• בתואר שזכתה מתל־אביב פייה

 על-ידי אדומה בגלימה הוכתרה שבא,
 איש-ד,עסקים המלון, של החדש בעליו
 ראשה על הניח שהוא ברגע תומר. אבנר

 על- במיוחד שעובד המרשים, הכתר את ־
— מרקוביץ אלעזר אמן־התכשיטים, ידי

ש )20( נזוזס כוכבההנסיכה
יס־ נסיכת בכתר זכתה

 לחזות שבאו הוריה על־ידי מנושקת סוף,
מלכת־שבא. במלון שהתקיימה בתחרות

 אחת היתד, השעה די־נור. זיקוקים הודלקו
מהם. התעוררה אילת וחצי בלילה,

 בבוקר, למחרת להתעורר שהצליח מי
 מסביב התגודד נלסון, רפי של לכפר ירד

 שלום וקורא־העתידות אלוני לשולמית
 וסתם בסירה, שט בים־סוף, טבל שאול,
מקסים. יום בילה
— השני הנשף במלון נפתח ערב, עם

יס־סוף. נסיכת בחירת של זה
 המועמדות אחרים, היו השופטים הפעם,

 העליזה האווירה אולם — אחרות היו
 זכתה קשה, קרב ולאחר דומה, היתה

 את שה׳ביסה מוזם, כוכבה הראשון במקום
ים־סוף. לנסיכת והפכה היפהפיות שאר

ה שבחיי האקזוטי, היופי בעלת כוכבה
 מרימו- יוס׳לה של מזכירתו היא יוםיומ

השופ של ברור ברוב בכתר זכתה ביץ,
ביניהם. חילוקי־דיעות ללא כמעט טים,

הת־ בתחרות, כזוכה שמה הכרזת עם
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הנסיכה. של שנייה סגנית בתואר שזכתה

 מוכתרת גלעד עדנה 71 ד "1 ¥1 ה
7 /1 1  על־ידי אדומה בגלימה 11^ 1
 בעליו תומר, אבנר )28( הצעיר המיליונר

 עורך :למטה בתמונה מלכת־שבא. מלון של
 נסיכת את עוטף אבנרי אורי הזה העולם
 נסיכת לשמאל ההכתרה. בגלימת יס־סוף

קרן. סוזי הראשונה, סגניתה ים־סוף,

 במחיאות־ השחרחורת היפהפייה קבלה
 אורי הזה, העולם ועורך סוערות, כפיים
ב אותה הכתיר הבימה, אל עלה אבנרי
תואם. וכתר כחולה גלימה

 שהונח ברגע הקודם, כבלילה ושוב,
 בבת- הלילה התפוצץ — ראשה על הכתר
 ה- את שהאירו די־נור, זיקוקין בשלל אחת
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