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 המסחרי לסמל כבר הפך שזה כך, כדי עד
ה המערבונים בכל כמו אולם — שלה

 אלא אמיתית, אינדיאנית לא היא טובים,
יקה. ואבא עיראק יוצאת לאמא בת־תערובת:

 השילוב נוכח להשתאות כדי פנים, אל
המקסים.

ת עו , ש אי פנ מש רוזנבלום פנינה ה
ב־ עבודה לה כשנותנים כדורגל. חקת

1 עיראק. יוצאת ואנזא יקה לאבא בת פנינה, מציגה קיסמו, במלוא 11111*1
/ ! 1111 / | 1 ם | ה בתווי־פניה משולבים הגזעים, שני את המאפיינים קווי־היופי |

רובינשטיין״. ״הלנה חברת ע״י פנינה מאופרת כאן מיידית. תשומת־לב המושכים אקזוטיים,

 החליטה שנים, וחצי 17 לפני במלבס נולדה
 המישחק הזוהר, שעולם צעיר מגיל כבר

שלה. עולמה הוא והדוגמנות,
 ויוזמה בשיטתיות פועלת החלה כשגדלה,

 היא משהו,״ רוצה ״כשאני המטרה. להשגת
 כדי הכל לעשות מתביישת לא ״אני מגלה,
 האופנה. צלמי לכל הלכתי זה. את להשיג
 לעזור היה שיכול מי לכל עצמי את הצעתי

לי.״
 קצת. לא לעצמה עזרה עצמה היא גם

 סמל לה הצמיד שיצרה, האינדיאני׳ ,המראה
 הפוטנציאליות מקהל אותה שהבליט מסחרי

 כדורגל למישחק מופיעה כשהיא האלמוני.
חמו היא מיל״ן, לנשים, הכדורגל בקבוצת

 ריסים מלא׳ איפור — הציוד בכל שה
עיתונאי, שכל ברור היתר. וכל מלאכותיים

 היפהפיות אוסף בין להתבלט, יותר קשי■
 בת־ על לסמוך אם אבל שם. שיסתובב
 לעצמה תמצא כבר היא ממלבס, התערובת

דרך.

תפ בו אשר קומנדקר, הגה ליד פוזה תופסת פנינהבסומנדסו
ל לדרום. שערכה ארון בטיול לאחרונה טרמפ סה

 מחזירת הים, ולגלי השמש לקרני שערה וחשיפת אבק, בדרכי טיולים אחר
״חלה״. בית־חרוטת של השיער תכשירי באמצעות לאיתנו שערה את פנינה

מ הכירה לא אמנם היא היקה האבא את
ב הבית את עזב רוזנבלום אדון כי עולם, י,

 עבודה לה כשנותנים מדגמנת. היא דוגמנות,
לה, נותנים כשלא משחקת. היא במישחק,

 במישחק, החוזה עיתונאי, ולא
בה. להבחין שלא

יכול אינו

 הפורצת הגדורגלנית
הזוהר שערי את

 הפנים אבל — חודש 11 בת היתד, שפנינה
פנים הזה הפרצוף את לראות וצריך נשארו.

זוהרת. סתם היא
המים מלכת לתחרות 3 מם׳ המועמדת

ה ״'יל כ רי כ  שם הים, בשפת או ב
ל מתאים באיפור להופיע. מרבה היא

 שהיא הארוכות לשחיות יוצאת היא מים,
 מהלכת כפירסומת ליבשה חוזרת אוהבת,

איפור. לתכשירי
קצת לה יהיה המים׳ מלכת בתחרות
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חשכתה מלכת
״מטקס״ בבגדי־ים רות

מופי ממלבס,
בתה־ פנינה עה

מימין). בתמונה (גם




