
 בטלוויזיה, פרסומות ספור באין מככב
 ג׳וודאש, חברת של בפרסומות בייחוד

 וכך הבנות, יתר עם התיידדו אלו שני
הדוג עם הבנות רקו הראשון בערב. כבר
הקט השעות עד סקורפיו בדיסקוטק מנים
 היה חברתית ומבחינה הלילה, של נות

 זכרוני, מירי מסודרות. הבנות :ברור
 כי לבנות סיפרה המים, מלכת מפיקת

 על-ידי בחיבה שכונו כפי ״הדוגמנים״
 מפיקי על-ידי למענן במיוחד אורגנו כולן,

 שתהיה כדי פרידמן, ואבי המים מלכת
טובה. חברה להן

 בשעות לישון שהלכו למרות למחרת,
 לטיול הבנות התייצבו הלילה, של הקטנות

 אל הגיע אוויר ממוזג אוטובוס הראשון.
 ארוחת-בוקר לאחר לאוספן. כדי המלון
 החליט פרידמן אבי הפתעה. לבנות ציפתה
 לונגה, ספינה לאי לשייט אותן להזמין

 הספינה על עלו הן הידוע. המצורעים אי
 מנולים קפטיין בידי הנהוגה אקספרס לונגה

 ניקולאוס אגיוס בקו נוסע הוא כי שסיפר
 כילד ילד. היותו מאז לונגה ספינה —

ה לאי ומזון וציוד מצורעים מסיע היה
המצו אחרוני מהאי כשהוצאו מצורעים.

 המקום את להפוך החליט ,1954 בשנת רעים
 בענוותנות, מספר הוא ומאז תיירות לאתר

עשיר. לאיש הפך
 יווניים שירים ניגנו בספינה הרמקולים

 ואפילו בוזוקי היי דאדאה, לה דיר לה דיר
 שתו הבנות ביוונית. אבל שלנו, הללויית

 הוכיחו מהספונאים ושניים ולימוניטה אוזו
 צירפו מעולים, סירטאקי כרקדני עצמם את

ה סוערים. לריקודים הבנות את אליהם
אחרי לונגה ספינה לאי הגיעה ספינה

האי, הים הנהדר, מיראכלו־ פרץ
 א, הבתים ליבנת העיירה הכחול, ■י

 הבוזוקי, ניגון הטאברנות, ניקולאוס,
 כל הסירות. שליד והגשר הסופלאקי

 המועמ שתים־עשר של פניהן את קיבלו
 שזכו המים מלכת בתחרות הסופיות

כרתים. הקסום באי מלהיבה חופשה
 דיזנר חברת מנכ״ל פרידמן, אבי

 1 עשה לבנות, החופשה את שהעניקה
 ה! מן תהפוך שהחופשה כדי יכולתו

 כזו ואכן, נשכחת. לבלתי הראשון
היתה.

 מינוס מלון הבנות, שוכנו בו המלון
 האיגיאי. הים של לחופו שוכן פאלאס,

 מרהיב היה ים-תיכוני בסגנון הבנוי המלון
והרהי ומרווחים גדולים החדרים ביופיו.

 יוצאות כשהמרפסות באבן חצובים טים
הים. אל

 גלבוע, אברהם לקח הראשון ביום כבר
 לסיור הבנות את דיזנהוייז, מטעם המדריך
ה ברחובותיה ניקולאוס. אגיוס בעיירה

 היה ניתן המקסימה העיירה של צרים
 יווניים וחפצים הודי בסיגינון בגדים לרכוש

 למרות החנויות, על עטו הבנות אופייניים.
מש- כי והסביר שחזר אברהם של הסבריו

ך1ן|1 ! ל  נשארה סיבוני אילנה ן1ל
י י  הקצין לחברה נאמנת ^

זרים. עם לבלות וסירבה יוסי הקרבי
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?2 העולמית הצמות דוגמני
ני גולש גילה אייגס, חיה עס האווארד ורון כריספין ג׳ק דוואר,

 גילו מאז ביחד לבלות הירבתה הזו השישייה בנישתי. ומיכל
 הישראליות. היפהפיות את המפורסמים האמריקאים הדוגמנים
בינלאומי. קטלוג להכין כדי ניקולאוס באגיוס נמצאו הדוגמנים

 שמסביב הקטנים בכפרים לקנות יותר תלם
 הטיול זה היה שלרובן הבנות, לאגיום.
 שיותר כמה להיפטר ביקשו לחו״ל, הראשון

מהדולארים. מהר
ם מני דוג
ם מיי או ל בינ

 ובחופיה באגיום הקצר 'הסיור הרי ^
■  בקפה נוספת ישיבה אחרי המקסימים, י

 שהגדיר כפי שהוא, הנמל שליד אסטורייה
 אגיום של ״רוול״ המדריך, אברהם אותו

 אם אך למלון. הבנות חזרו ניקולאוס,
בידו. טעות לנוח, הלכו שהן חשב מישהו

 בינלאומיים דוגמנים קבוצת שהתה במלון
 יפים הכי הגברים הראשונה. מהמדרגה

 מפורסמת לחברה קטלוג הכינו בעולם
 ניקו- באגיום יפות הכי הבנות של ועינן
 כמעט נוצרו הקשרים מיד. אותם צדה לאום
 דוגמן ג׳ק, עם התיידדה גולשני גילה מיד.

 שבעיתוני בחשובים המככב ניו־יורקי
 את צדה בנישתי מיכל בעולם. האופנה

 אלוף אמריקאי רון, בשם דוגמן של עינו
 ב־ חייל ועושה בפאריס המתגורר טניס

 פגשה אייגס חיה ובזוג. באזאר הארפאר
 מצליח, ניו־יורקי דוגמן הוא שגם ריק, את

 מניו־יורק ובוב מקליפורנייה האנק ואילו
 מי וכל בעולם ביותר הידו״ הדוגמן שהוא

אותו ראה בארצות־הברית אי-פעם שביקר

 התורכי השודד של מערתו את שעברה
 הוא המצורעים אי בארבארוסה. הידוע

 התגוררו באי בכרתים. ידוע תיירות אתר
 , נהגו הם קהילה. חיי וקיימו מצורעים

 טיפול לקבל להתחתן, מסחר־חליפין, לחיות
 להם נולדו ואף דתיים חיים לקיים רפואי,
 הילדים, אחד מהאי. מיד שהוצאו ילדים

 עד מתגורר המדריך, אברהם סיפר כך
 ואילו ניקולאוס אגיוס ליד בכפר היום

 עד חי מהאי שהוצאו המצורעים אחרון
 נוסך באי הסיור אתונה. ליד באי היום

נכאים. אווירת
 מגרש הבנות של המרומם הרוח מצב אך
 1 אילנה המדכדך. הרוח מצב את מיד

בריקוד פורצת המים, מלכת סיבוני,


