
ת ס ב י מ 1 ה
 כמד, על המתפרשים רחבי־יריעה, רומנים אוהבת חיה
 קצובים, רגעים בשם ספר לקרוא סיימה עתה זה דורות.
 ״אחרי המזל. וחסרי חייה ועל חולה בהורה על המספר

ו להוצאת־הספרים ללפת רציתי הספר, את -שקראתי
 אך איתה, לשוחח רציתי נהניתי. כמה לסופרת לספר
 את להשאיר -והחלטתי בדעתי נמלכתי האחרון ברגע

כך.״ מוטב מסתורית. כדמות הסופרת
 אלרגית היא שלדבריה למרות לטייל. אוהבת חיה

 כמובן, זוהי, אחד. טיול על אף מוותרת אינה לנסיעות,
בחירת של לתחרות הצטרפה שביגללן הסיבות אחת גם

ס ח<ה ג י י א

 לאילת, -ובעיקר הארץ, ברחבי הנסיעות מלכת־המים.
מכל. יותר לה קסמו לכרתים, והנסיעה

 בתיכון. להיסטוריה מורה להיות רוצה היא כשתגדל
 אוהבת היא הזה. למיקצוע מתאימה שהיא מרגישה היא

 את סביבה לרכז נהגה ילדה כשהיתה כבר ללמד.
 יש אם כשנשאלה אותם. וללמד הקטנים, אחיה שלושת

 תצליח לא שאם השיבה עולם־הזוהר, בתחום שאיפות לה
 הזוהר מכסימום זהו דיילת. להיות רוצה היא כמורה,

 בצבע באימרה מעוטרת שמש״ ב״שמלת בניסטי מיכלעליו. חולמת שהיא
 הסופיות המועמדות כל ׳.81 קיץ ניבה, אפנת נוגדי.

 משגע בטיול דיזנהויז הנסיעות חברת אורחות תהיינה
 שמלות את הבנות תצגנה בתחרויות כרתים. באי

!מרנו. נעלי של 1981 דגמי ואת אמבר של הכלה

 החודשים, ושמונת 17ה־ בת בניסטי, מיכל כזוהי י י ויפהפיה. עדינת־פנים יפאנית גיישה מזכירה יא ך*
עצובות. חומות ועיניים אסוף, חום שיער גובה, מטר 1.65

 להתגייס ועומדת מבת־ים, תיכון בוגרת היא מיכל
 שיותר כמה לשרת רוצה היא בצבא .1982 בפברואר לצבא
 בחיל־ לשרת מבקשת היא אפשר ואם מהבית, רחוק

כפקידת־טייסת. האוויר
באוני מדעי־החברה ללמוד מיכל רוצה הצבא אחרי
שדודתה אחרי הגיעה מלכת־המים לתחרות ברסיטה.

בניסתי מיכל
 היא אך כחווייה, התחרות את רואה מיכל עליה. המליצה

 שהוא, תואר באיזה לזכות אפשר, אם רוצה, מאוד -היתד,
מלכת־המים. תואר — אפשר ואם

 המשותפת לנסיעה בקוצר־רוח מצפה העדינה מיכל
 שעברה בשנה היתד, היא לכרתים. המועמדות כל של
 ובילתה פאריס בעיר־האורות שהתה בצרפת, אביה עם

 בעל הוא בניסטי, דויד מיכל, של אביה נהדר. באופן
 אלאדין, של השני הבעל העתיקה. ביפו אלאדין בית־הקפה

 שנבחרה מי ברלינסקי, שלי של אביה הוא ברלינסקי, זאב
 אלאדין קפה אולי יודע, מי כמלכת־המים. שעברה בשנה
 צעיר אח למיכל שלו. הבעלים של לבנות מזל מביא

יהודה. בשם ,21 בן ואח איציק, בשם ,3 בן
 לשחות אוהבת באלט, ארוכות שנים במשך למדה היא
בבוקר. שבת מדי לים וללכת
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