
 כי נודע האחרון, ברגע ממש לפתע,
 להגיע יכולה אינה המועמדות אחת

 על התנפלה לא גילה להיכל־התרבות.
 את המועמדות פתחו שבו בגד־הים

 הספסל, על בצר, חיכתה היא הערב.
 מארגנת אליה ניגשה כאשר ורק

 לחבר נשקה ממקומה, קמה התחרות
 את ולבשה לידה, שישב שלה, הצמוד

 הבימה על עלתה כשהיא בגד־הים.
 את חוגגת שהיא ברור היה ערב, באותו

הפרטי. ניצחונה
 היתה כל־כן, מדהים שהיה מה

 מראש ידעה שלא למרות כי העובדה
 בימת על ערב באותו תככב כי

 את להיכל גילה הזמינה היכל־התרבות,
 צמוד, צלם וגם משפחתה בני כל

 את היא הזוויות. מכל אותה שצילם
ביותר. הטוב הצד ועל עשתה שלה

 מסמכי ^
הטיול ^

•טזראדימ

 המועמדות כשנסעו חר״כך,
 גילה גילתה שביוון, <£לכרתים

 תוך האמיתית. המלכה מיהי גולשני
 את גנבה היא ביותר קצר זמן פרק

 ומיתר מסגניותיה מהמלכה, ההצגה
 הטיול למסמר הפכה היא המועמדות.

 מקום. בכל חיתה גולשני גילה כולו.
 בטברנה החיה הרוח היתה היא

 משגעת כשהיא ניקולאיוס, שבאגיוס
 וגורפת סירטאקי בריקוד היוונים את

 את עוררה היא סוערות. מחיאות־כפיים
 ששלח האי, מעשירי אחד של הערצתו
 מינוס שבמלון לחדרה היום למחרת

 הטריפה היא שושנים. 12 פאלאס
 שדיגמן אמריקאי, דוגמנים צוות

 להוציא הצליחה יוקרתי, לירחון־אופנה
 אותם גררה מכליהם, האמריקאים את

לאי־המצורעים מפואר יאכטה לטיול

 שאורגן לכרתיס, מלכות״המים בטיול גילהשנתיים: ־פני
 היא היווני. מחזרה בחברת הזה, העולם על״ידי

 על״פי לבושה היא כיום משהו. גמלונית גבוהת־קומה, נערה אז יתה
כוכבת״קולנוע. להיות וחולמת איטלקית מדברת האחרונה, אופנה

צינמז \ך1־1ב
 מלכת־ לתחרות הגיעה שהיא ■*

ם  נערה הי|זה היא ,1981 לשנת •המי
 היה שיערה משהו. וגמלונית בוהה
̂יספר המועמדת היתה והיא צחור  .13 מ

 יודע, שאינו למי ,13 מספר ;מועמדת
 תקן על היא, בתחרות. משתתפת ינה1

 המשתלבת:בתחרות ביי״, ״סטנד צל
 המועמדות ואחת תקלה וקורית אם •ק

 בכל השתתפה אמנם גילה ,ושרת.
 היא התחרות, את שסבבו ;אירועים

 ובגדים, באיפור ייעוץ מתנות, קיבלה
 שהתקיימו בתחרויות השתתפה לא זך

הארץ. :כל
 ובעלת הכהה בנערה משהו היה
 איכות מין במיוחד. זוהר הלא ;מראה

 את שכבש לקרב, הדרוכה נמרה צל
 לא הנעשה את אך המארגנים. יני3

 לא גילה כי ברור היה להשיב. היה יתן
הגמר. לשלב ;עלה
 על להתחרות עמדו המועמדות 12

 הלילה בהיכל־התרבות. הנכסף ;תואר
 אל הגיעה וכמוסכם הגיע, ;גדול
 מקרית־שלום. גולשני גילה גם ;היכל

 גילה את לראות עצוב. היה :תל־אביב.
 בכל הקלעים'ומביטה מאחורי ושבת

 מסתרקות מתכוננות, ;מועמדות
י מתרגשות.

 היא מפיה. הגה הוציאה לא גילה
 ובניגוד ,13 מיספר מועמדת ;יתה

 לרגע אף האמינה לא האנשים מרבית1
 מסויים בשלב מזל. חסר שלה צהמספר

 העובדה כי הזה העולם לכתבת !מרה
 דיה. זו מעין בתחרות משתתפת צהיא

 הנכסף, התואר על תתחרה אפי־לא 0,
היא אותה. מספק צוברת שהיא ;נסיין • 64 _ _

 כמה אליה מצרפת כשהיא הסמוך, הפגנות על רעה אחת מילה אמרה לא
 הדוגמניות. מידידותיה כמה ומצד לאיד שימחה של

לאחד להגיע צריכה היתה אחד יום כלפיה. מהמועמדות
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□ ! * ! די ד שנה, רק ברומא נמצאת גולשני״גולן גילה ה
הרכילות. כטורי עליה כותבים וכבר 111 # ■1 111 111.^4

 משמאל: בצה׳ל. טמלת שהיתה מהעובדה' מאוד מתלהבים האיטלקים
אמריקאים. ודוגמנים מלכות־המים עם בכרתים, גולשני־גולן גילה

| ך!  ניכרים קילוגרמים גילה הטירה חטוב בגוף לזכות כדי 11\
 החטוב גופה כי ויודעת טדיר, באופן מתעמלת היא ממישקלה. |1ו111
האיטלקי. והקולנוע לעולם־הזוהר שלה מכרטיטי־הכניטה אחד הוא

 באי. הפזורים בתי־המלון של הבארים
 שהיא לארגן, הצליחה היא יום באותו
 יהיו המועמדות, מחברותיה וכמה

 מועדון־הלילה של אורחות־הכבוד
 גם לארגן שכחה רק היא היווני.

 אמרה, היא בנות,״ בעיות ״אין תחבורה. 1
 שנייה ותוך הראשי, הכביש אל ירדה
 את שלקחו מכוניות שלוש עצרה

 המכוניות, באחת חפצן. למחוז :הנערות
 אלכסנדרוס. נהג מפוארת, מרצדס

 מעשירי אחד של בנו צעיר, יווני חתיך
 ועד ומאז בגילה התאהב הוא כרתים.

 בלהט אחריה חיזר הוא הטיול לתום .
 עד נמצאת שהיא מספרת היא יווני.
 ושהוא יווני, צעיר אותו עם בקשר היום

 נישואין. לה להציע חדל אינו י
 בקסיבות, מקום; בכל גילדי-היתה \
 מרכזת־המלון באירועים. בטיולים^ |

טלפונים קיבלה היא למענה. רק עבדה

 מגרמניה, שלה החבר העולם. מכל
 שלה החבר מישראל, שלה החבר

 ולה הקו על היו כולם — מניו״יורק
 לבה מתשומת להעניק זמן היה עוד

 ליישר לפרגן, המועמדות, לחברותיה
 ברור היה לבילויים. לדאוג הדורים,

 בטיול גולשני גילה את שהכיר מי לכל
 תגיע עוד שהיא לכרתים, מלכות־המים

רחוק.
 אחרי שנתיים הגיעה, אמנם והיא

מפורסם. טיול אותו

 האיטלקיס ^
התאהבו ^

 שעבר בשבוע נכנסה שהיא ^
 היה קשה הזה, העולם *■למערלת

זו היתה מכרתים. לצעירה את להסיר


