
ת הקשר שינ
 מטבריה אוחנה למישפחת בוז אוחנה, אופירההתיכון הים נסיבת

 נבחרה המקסימה אופירה הקשר. בחיל וסמלה
נאדל. אירים והשנייה בניסתי מיכל היא הראשונה סגניתה הכינרת• נסיכת כסגנית גס

בלילה בשתיים
המישטוה נאלצה

המישטוה תנקז
השופטים נדאש

בחינה
המסלול• על

 את בסקרנות בוחן הקהל
 העוברות המועמדות רגלי

ומיכל. איריס :למעלה
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 גופותיהן בסך, צעדו הן יפות פות ^
 הזרקורים. באור זוהרים השזופים

 מלון של הדשא רחבת את שמילא הקהל
בהת כפיים מחא באשקלון שאול המלך

 :עצמה על התמונה חזרה שוב להבות.
נסי תהיה היפהפיות שתים־עשרה מבין מי
קשה. הבחירה התיכון? הים כת

 והן לראיון, הבנות את מזמין פאר מני
ב עונה האחת הצופים. לב את שובות

 ,גם ויש בחביבות, עונה השנייה עדינות,
 חוצפה במעט העונות עוקצניות צבריות
הזמן. את מנעימים האמנים חיננית.

ה מאחורי השורר הרב המתח למרות
ה מגילות האפס, שעת בהתקרב קלעים

 הן אמיתית. חברות של סימנים בנות
מעו ולהתלבש, להתפשט לזו זו עוזרות

 ומנסות טובה, במילה זו את זו דדות
 את המופע, מפיקת זכרוני, ממידי לדלות

 פיה מירי, המאושרות. הזוכות של שמן
 לשעת עד מתח על שומרת היא חתום.
 אותה, ושואלות שבאות הבנות ממש. האפס
 שמצאה ״זו בלבד: אחת לתשובה זוכות

את מקבלות הבנות השופטים.״ בעיני חן

 הבטן אך טובה, ברוח מירי של תשובתה
התרגשות. מרוב מקרקרת
 סוף־סוף בוקר. לפנות שתיים השעה

 ושתי התיכון הים נסיכת הפור. הוטל
 בגדי־הים את ללבוש מתבקשות סגניותיה

 הפעם נוספת. פעם לבמה תעלינה הן שלהן.
 פאר, מבי מכריז שנייה, סגנית כזוכות.

 שזכתה היפה, איריס נאדל• איריס היא
 הבימה. אל עולה הכינרת נסיכת בתואר
או מכתיר גלעדי מוטי והחקיין הבדרן

עו בניסתי מיכל הראשונה הסגנית תה.
אלי אשקלון, מישטרת מפקד לבימה. לה

ראשה. על הכתר את מניח אלימלך,
 על מכריז מני הגדול: הרגע מגיע ואז

מעפו אוחנה אופירה התיכון הים נסיכת
או למישפחת בת תמירה, יפהפייה לה,
 בחיל־ וסמלת מטבריה המפורסמת חנה

מחב שרביט יונה עולה הבמה על הקשר.
 ראש על הכתר את ומניח לוריאל רת

 בהתלהבות כפיים מוחא הקהל הנסיכה.
 אשקלון מישטרת את למקום המזעיקה
 עד להתמשך המאיים הערב את שמפזרת

הלילה. של הקטנות לשעות

ם י לשכנ להיכנע


