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 31 ב־ שהתקיימה הבינלאומית התחרות
 קלארק, דיק על־ידי הופקה בינואר,

 תוכניות ומגישי ממפיקי אחד
 ביותר והמוכרים הידועים הטלוויזיה

 הפיק התחרות את בארצות־הברית.
איי־בי־סי. הטלוויזיה רשת עבור

 מסוגה, הראשונה היא זו תחרות
 מרחבי מועמדות 21 בה והשתתפו

 מיספר המועמדת היתה ירדן העולם.
21.

ירדן: סיפרה
 רצופה טיסה אחרי להוואי הגעתי

 בניו״יורק התעופה בנמל שעות. 24 של
 לפתע, אלי, הצטרף בדרך, חנינו שבו
 לפני שהגיע חברי, שאולי, רפי

 ללוס־אנגלס, ביחד המשכנו לניו־יורק.
להונולולו. ומשם

 על הונחו מהמטוס, כשירדנו
 מאהלה, בירכת עם זרי״פרחים, צווארנו

 למה הבנתי המקום, את וכשראיתי
 על חשב שכשאלוהים אומרים, אנשים
 מין זאת הוואי, על חשב הוא גן־עדן

המיזרח־הרחוק. של אמריקה
ורילג׳, הוואי בהילטון ״התגוררנו

 הטובל ענקי שטח על המשתרע מלון
 שלושה כולל טרופית, בצימחייה

 באותו התמקם אמנם רפי בניינים.
 קשה, אכזבה לו נכונה כאן אך מלון,

 לחדרי, להתקרב אפילו הורשה לא הוא
 לכל נוספת. נערה עם התחלקתי שבו

 פעם מדי איתי לשוחח לו התירו היותר
 לוויה בבנות מוקפות היינו בטלפון.
נסיכות. על כמו עלינו ששמרו
 את עזב ולמחרת נורא, התעצבן רפי
 שם פגש למזלו מאווי. לאי ונסע המלון

 בעל ישראלי טפר, מאיר שלו, ידיד
 בניו־יורק לפידום טד חנויות

 שבוע, שם בילו וביחד ולוס־אנג׳לס,
 לעומתם, אני, משגעת. בחופשה
קשה עבודה הייתה וזו לעבוד, נשארתי

 הבלוגדית
היחידה

 שיבעה של צוות לפני דמענו ך■•
 כשבכל פעמים, שלוש שופטים \ (

 לטלוויזיה. מצולם המיוחד הקטע פעם
הקטעים את ערכו יותר, מאוחר

סממש.

 והגישו מהבנות, אחת כל על השונים
 אחת כל על קצר סירטון בסיום

מהמועמדות.
 עם אישי ראיון היה. הראשון החלק

 על־ידי נשאלתי מאיתנו. אחת כל
 השבתי הצלקת, מהיכן השופטים

 שאבתי מאץ יודעת שאינני בחוצפה
 מהאישיות חלק מהווה היא כי אותה,
 כאן, נמצאת שאני והעובדה שלי,

עצמה. בעד מדברת לפניו,
 בבגדי־ים. הופענו השני בחלק

 בגד־ים לי היה כי במחמאות, זכיתי
 על־ידי שתוכנן בורדו, בצבע משגע
 היה השלישי המיבחן אוברזון. גדעון

 מצלמה, לפני שניות 30 בת בהופעה
 בצילום להופיע כישורנו ניבחנו ובה

פירסומת. או דוגמנות
 לערב שקדמו הימים עשרת במהלך

 10 את השופטים בחרו הבחירה,
 לנו אך הבא, לשלב שיעלו המועמדות

 על הסיום, ביום רק דבר. נאמר לא
 כולו, הקהל עם יחד עצמה, הבימה
 הבא, לשלב תעלה מאיתנו מי גילינו

המוקדם. בשלב פורשת ומי

ת היותה ף*  נפצעה כאשר ,9 ג
 ניבא לא איש בפניה, אנושות ₪1 4
 זוהרת. יפהפיה של עתיד לוינסון לירדן י

 המידרכה על שיחקה הקטנה ירדן
 בפועל הבחינה לא היא ביתה. ליד

 ברזל מוט ובידו אליה שהתקרב הבניין
 לא כנראה, הוא, אף הפועל וחד. ארוך

 והמוט לתומה, המשחקת בירדן הבחין
הילדה. של ללחייה חדר

רופא־ אביה, לחייה. חששו בתחילה
לבית־החולים בתו את הבהיל העיניים,

 לוינסון ירדו
 ותואר הגיעה
 השניה הסגנית

ת ב ו ר ח ת  
 הינה ״הנערה

בעולם״ ביותר
ו . ל ו ל ו נ ו בה

 טובי בידי בה הטיפול את והפקיד
הרופאים.

 שהלכה שהצלקת עד רב זמן עבר
 של הזוהר ליופיה איפשרה ונטשטשה,

להיראות. ירדן
 הפריעה לא שנים 10כ־ אחרי
 בישראל להתפרסם לנערה הצלקת

 והיא שנתיים, עוד עברו כיפהפיה.
 הנערה של שניה סגנית בתואר זכתה

בעולם. ביותר היפה י >
 לישראל חזרה לוינסון ירדן

 הוואי, מהונלולו, במוצאי־שבת
 בתחרות בארצות״הברית. ומביקור

השניה. לסגנית נבחרה בהונלולו

המועמדות, בל צולמו ימים 10 במשך מיליון 50 לעיני  הסרט מהן. אחת כל על סרט ונערך
התחרות. של האחרון בערב מועמדת, כל של הופעתה לפני והוצג צולם

 .הבעיות אירוני. במחול הופיעה שבו נקטע בעיקר במחמאות, זכתה ירדן
 בבגד״ים,' בהופעה עקבים, על ללכת צריכה כשהייתי היו שלי העיקריות

בעולם. היפה הנערה של שניה כסגנית לארץ משחזרה לוינטון סיפרה
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