
ל כרטיס-טיסה המובטח: הפרס הזוכה.
אתונה.

 משלוש פחות לא נמשכה התחרות
 שכבו או ישבו עמדו, הזוגות שעות. והצי

 לאור הקהל, לעיני והתנשקו הבמה, על
בי פיטרלו ועוזריו האמרגן הזרקורים.

ירמה. לא שאיש והשגיחו ניהם

 נפסל לא מהבמה שהורד הראשון הזוג
 גוזלן וברכה ברוך אלי שרימה. מפני
 לבצע החלו הם מדי. יותר התחממו פשוט

לתנו ונקלעו שונים אקרובטיקה תרגילי
 לכן הציבור״. מוסר את ״שסיכנו חות׳

אותם. לפסול הוחלט
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נש הזוגות החלו הזמן שחלף כל ך*
שני מהבמה. וירדו זה אחר בזה ברים "

מהבמה שהורד הזוג
!נק שונים אקרובטיקה תרגילי לבצע החלו הם המידה. על יתר

 לפסול הוחלט לכן הציבור״. מוסר את ש״סיכנו -לתנוחות, לעו
 וניסה להחלטה הסכים לא אלי מהבמה. ולהורידם אותם
ממנו. זאת מנעו הסדרנים אך הבמה, יאל לחזור
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גיוון, והפגינו בנחת התנשקו הם ואלון.

לשון
משך הוא

 הכירה לא השווייצית סוזן
 לתחרות. זוגה בן מיכה, את
לנשקה. והחל לבמה אותה

הגורלית הנשיקה
בשל בפרס. שזכה הזוג כמו שעות, וחצי שלוש במשך נשקו

 אלישבע הזוגות. בין גורל להטיל המארגנים החליטו הארוך הזמן
 בפניו ההגרלה. אחרי נראיס הס מימין בתמונה, הפסידו. ואלון

הסתיימה. שההתנשקות שמחה אלישבע האכזבה. ניכרת אלון של

ונפ הפסקה עושים כשהם נתפסו זוגות
 שלושה עדיין נשארו הבמה על אך סלו.

רב. במרץ להתנשק שהמשיכו זוגות,
 אחרי מייד שהחלה התחרות, כדי תוך

 הופיעו חנוך, שלום הזמר של הופעתו
 אחר בזה עלו כך שונים. אמנים הבמה על
 דובדבן להקת החשמלית, הבמה להקת זה

 עוד פרש לבסוף אקשטיין. גרי והזמר
 רק נשארו הבמה על ידיים. שהרים זוג,
 עד ללכת כנראה שהחליטו זוגות, שני

הסוף.

 ״מלכת תחרות נערכה הערב בתחילת
 היא גם עליזה. זכתה שבה ליל־האהבה״,

תח גם נערכה ליוון. טיסה כרטיס קיבלה

זכ שבה ביותר״, השמנה ״הבחורה רות
לשי מד־מישקל, קיבלה היא איילת. תה

 לשיאו הגיע המתח אך האישי. מושה
 הבמה כשעל בוקר, לפנות שלוש בשעה
מתנשקים. זוגות שני נותרו

 נפל לא שבה נוספת, שעה חצי אחרי
מלכו הכרעה ליזום האמרגן החליט הפור,
 הזוגות. שני בין הגרלה ערך הוא תית.
 נשוי זוג מחיפה, והילה משה בגורל עלו
הנכ בכרטיס זכו הם וחצי. שנתיים מזה
 וחצי שלוש במשך שהתנשקו אחרי סף,

רצופות. שעות
 — חייכו הם הפרס, את לידיהם כשקיבלו

התנשקו. לא אך


