
ביותר היפות הנערות

ה /  ואמן סופר עיתונאי, — יונג דונג ס
 מבקר־מזון אלה מכל פחות לא אך מפורסם

 עולה נוסטלגיה של שהטעם פעם, טען — ידוע
 העבר על שהתרפקות הטעמים. כל על בעיניו

ל... דומה
 יונג וונג בצ׳ה פיתאום נזכרתי מדוע

 היום, כאן שאעלה שהשמות מפני אולי הפורמוזי?
 טורי מעל אלי ושבים חוזרים הבאים) ובגיליונות

 פירסומת שילטי מעל בעיתונים, החדשות
 השערורויות, במדורי בתחנות־האוטובוסים,

בית־המישפט. של בכרוניקה אף ולפעמים
 תחרות את לראשונה אירגנתי 1958ב־

 13 ובמשך העולם־הזה, מטעם מלכת־המים
 בשנה שנה מדי ערכתי לאחר־מכן, רצופות שנים

 מטיקסי אחד לכל ההכנות דומות. תחרויות
 מתישה, בעבודה כרוכות היו וההכתרה הבחירה
עצומה. בהנאה גם פעם ומדי רבים, מתחים

 הקלעים מאחרי המתרחש על הסיפורים
בהנאה, מחייכת אני היום ועד בקפדנות, הוסתרו

 שולהתנורדב
 \ילתה ₪פרחכיצך

 היפהפיות, אח
₪  להם /77/7 ו
היום 7111 האז

 שהתרחשו עסיסיות תקריות בכמה נזכרת כשאני
 והחרדה המתח בשעות או הבחירה, בסערת
 את שאעלה וביקשו פנו רבים לה. שקדמו

 לדרישה ברצון נענית הייתי בספר. זכרונותי
 מהרסיסים חששתי לולא הזו, הפופולארית

הפיצוץ. שבעיקבות ומההריסות
 למלכות־ שנבחרו היפות מהנערות אחדות

 הטקס בתום מייד פתחו לסגניותיהן, או המים
 מדוגמ־ רבות ומאושרות. עשירות בקאריירות

 אחרות זו, לקטגוריה שייכות היום ניות־הצמרת
 לבעלים מהן כמה רבי־עוצמה, לגברים נישאו

 שהוא נאמר אחר על כיום, העולם מעשירי שהם
 בארצות־ ביותר העשירים האנשים ממאה אחד

הברית.
 לפני רק קצר, רומן ניהלה מהנערות אחת
 בהוליווד! הכוכבים גדול עם אחדים, שבועות

 בישראל, ביותר המבוקשת הדוגמנית היא אחרת
 השתכרה פירסומת למודעת תצלומיה ועבור
 הפירסומים יימשכו עוד וכל רבים, דולארים אלפי

 תמשיך היא העיתונות, דפי מעל אותה המציגים
תמלוגים. ותקבל

 החלה כמלכת־מים בחירתה שאחרי אחת היתה
 עברה מכאן כדוגמנית. בארץ דרכה את

 לאחת קצר, זמן תוך והפכה לארצות־הברית,
באמריקה. ביותר המבוקשות הדוגמניות משלוש

 שונה, במסלול שבחרו כמובן, אחרות גם היו
 הישן לחבר נישאו שנים, כמה או שנה ותוך

 ונזכרות לילדים, אמהות הן היום והטוב,
 להטיות ^ההם. בימים בגעגועים

הפגם את
ח ת ם ^ ת <  מן בשתיים הקצרה הסידרה א

לה. שימשה שבחירתה אחת הנערות:

( 1)

לדרך שיצא!

) )1X1*11 ח | ך ט פגמה בשם גערה נבחרה השניה וכסגניתה דווידסקו. איריס נערות שתי נבחרו שנה 13 לפני ד1ן
| / / # 1/1 1/1 ו 1 הדוגמנית היא ופנינה סגור במוסד נמצאת איריס ביום רוזנבלום. מלכת״המים. בתחרות אלמוניות |1

כעיתונאית. ועובדת בסרסים, שמככבת בארץ, ביותר היקרה ואת היתה למלכת־המים. הקהל על״ידי גדול ברוב נבחרה האחת


