
 הסגנית כהן דליה עם ביחד סירטאקי
 השקטה בן־בסט רונית אפילו הראשונה.

 ונסחפת להתאפק יכולה אינה מבת־ים
 לאגיוס מגיעה כשהספינה הרוקדים. למעגל

 הבנות את האוטובוס לוקח ניקולאוס,
והבתים העצים בצל שם, קריצה. לכפר

 מבת־ים בנישתי מיכל בין החדרתית,
 מירי רק התל־אביבית. גולשני גילה לבין

 שלה, לחבר מתגעגעת היא עצובה. בלוקי
 לחזור ומחליטה כשרות חוקי על מקפידה
 ביום לצום כדי ימים שלושה כתום הביתה

מחליטה נאדל אירים בביתה. הכיפורים

 מלון של הלבנים הבתים רקע על הסופיות המועמדותבווו שילוב
 הבנות היפהפה. מירבלו מפרץ לעבר הצופה מירבלו

האגאי. ביס מחדרה לצפות יכלה אחת כל ארוחות. משתי ונהנו מפוארים בחדרים שוכנו

 תחרה, למפות סוודרים קניית בין היוונים,
 יוונית: ארוחה ולמלווים לבנות מוגשת

 ותבלין זית ושמן פטה גבינת עם יווני סלט
 ומהנה עסיסי סטייק לצד הידוע, הזעתר
 או כשרות על ששומרת מי כבש. מבשר

 טבול משגע ביוגורט מקנחת צמחונות על
בדבש.

 העתיק הכסא
בעולם______

 שינוי לשם הפעם בילויים. שוןב ערב ף*
 המעדיפות הבנות מקסים. בדיסקוטק ״

 הלילה למועדון נוסעות לשמו יווני בילוי
 לצלילי שם, הלונדה. הסמוכה העיירה של

 מנפצים הסירטאקי, וריקודי הבאזוקי
 פרחים ומשליכים צלחות היוונים כמי׳נהג

הרקדנים. על
 הן להפליא. יפים הבנות בין היחסים

 לחברות. והופכות זו את זו להכיר לומדות
 חיון . אורלי בין נרקמת הדוקה חברות

 בין מגיבעתיים, נאדל ואיריס החיפאית
בחבוט ורלי העפולאית אוחנה אופירה

 שתים־ שכל לפני לא אך אליה להצטרף
 משגע לטיול נוסעות המועמדות עשר

 הרקליון הבירה שבעיר המינואי בארמון
הרוח. תחנות אלף עמק לסיטי, ובעמק

 אחת הוא שבהרקליון המינואי הארמון
 הארמון הטיול. של הבלתי־נשכחות החוויות

 בצורה נשמר השנים אלפים ארבעת בן
 כש־ נדהמות עומדות הבנות בלתי־רגילה.

 על להן מראה קתרין המצויינת המדריכה
הממ של סימלה הכפול, הגרזן את הקיר
 למראה להאמין מסרבות הן המינואית. לכה

 צינורות את להן מראה כשהמדריכה עיניהן
 השנים. אלפים ארבעת בני האינסטלצייה

 למצוא הסכילו שהמינואים חרס צינורות
 המינואי, המלך כסא בזה. זה להבריגן דרך

 בשלימותו שנשמר בעולם, העתיק הכסא
 האמבטייה עם המלכה של האמבטייה וחדרי
 כיום, משתמשים אנו בה לאמבטייה הדומה
 ה־ שגובה מכיוון זעירים במימדים והכל

ם״מ. 1.35 היה קתרין, מסבירה מינואים,
 המינואי בארמון המדהים הסיור אחרי
 אלף עמק לסיטי, לעמק מרתקת נסיעה
ההרים. בין מתפתלת הדרך הרוח. תחנות
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