
 מזוזי מדוע לראות ניתן זו בתמונהויטה
 הייוורו ויטה העבר, של הנודעת

 באחז צעירים, גברים מוקפת הגדולה ריטה :מימין
מחזרי! המוקפת אלון, פנינה גנו חשה כר

 העתיד אל המשקיף וחולם, מהורהר מבט עם עצמה, את אוהבת שהיא כפינגינה
במציאות. גם תמיד, שקורה כפי מפתיע, באופן רצוי שיקרו, לדברים ומצפה

 בה. שדבק נערת־זוהר, של הדימוי על־פני פנינה מעדיפה והחושב המעמיק הדימוי אתי
כאן. להשאירה כדי דיין מפתות שתהיינה להצעות ופנוייה בארץ להישאר משתוקקת היא

קראו

בהת וגם במראיה,הדוגמה
 מזכירה נהגותה,

 הייוורת ריטח כוכבת־העבר את פנינה
והלוהט. החם ביופייה שנודעה (למטה),

ש לי. אין וגם עצמי, ביטחון לי ל
!  אחד. מאף טובות מבקשת לא אני ז
 שאני מה והתחייבויות• חובות שונאת אני

 אני וטוב. — הסוף עד עושה אני עושה,
 התנאים את מכתיבה דומיננטית, אישיות

 בכל הטון את ונותנת הקרובה, לסביבתי
 נמצאת.״ אני שבו מקום
האח הצעירה, לגבדת מרחק. לתפוס נא
 יש לעיל. המצוטטות ההצהרות על ראית
 פנים ראש. איזה ועוד הכתפיים. על ראש
ושו טיבעי בלונדי בשיער מעוטרים יפים
 מקו* גבות מעוטרות גדולות עיניים פע,

 היפה הראש חושניות. ושפתיים שתות,
 חלק שהוא ארוך, צוואר על זקוף הזה

 וחיטובים סנטימטרים, שבעים־ואחד ממטר
הנכונים. במקומות בדיוק

 מוח — מדובר שבו הראש, ומאחרי
 כדי עד הרחק, להגיע השואף אמביציוזי

ניהול לדמיין נא ובכן, עסקים. הנהלת
 לשנת החן מלכת אלון, פנינה עם עסקים

 ביטחון- של שנים וחצי 24 בת ,1971
והמון לשפות לא־נורמלי כישרון עצמי,
 לו מתחשק שכבר מי ללימודים. אהבה

כמו עסקים בענייני שלה, מיספר־הטלפון
מעט. להמתין ייאלץ בן,

מינהל* בלימודי תחל פנינה
 בשנודהלימו- רק העסקים

 לא לא, הקרובה. דים
בתמי הגבות את להרים

במלוא מודיעה, פנינה הה.

ה״ווות ויטה שר ניוושתה הנראית הישראלית, נעות־החן
 לימודי את השלימה היא כי האחריות,

 סן- באוניברסיטת שלה הראשון התואר
ופסיכו אנגלית במקצועות פרנציסקו,

 שלוש בדרד־כלל האורכים לימודים לוגיה,
בלבד! אחת שנה במשך — שנים

חד בשיטה ״למדתי :פנינה סיפרה
שנתנה מישיגן, אוניברסיטת של שה

 םן-פרנ* לאוניברסיטת לניסוי השיטה את
 מנת- של בחינות שעברתי אחדי ציסקו.

 נבחרתי פסיכוטכניות, ובחינות מישכל,
כו זרים סטודנטים מועמדים, אלפי מבין
החדשה. בשיטה ללמוד לם,

 שם והיו היחידה, הישראלית ״הייתי
בעיניהם. אותי לטרוף שרצו ערבים המון

 צווארי. על ענק מגן־דויד שענדתי מודגם
 החלטתי לכן ישראל, כנציגת הרגשתי
 הכי החברים הם היום איתם. להתחבר

 שייכים של בנים מיני כל שלי. טובים
 לשאת לי עחדים היו מסעודיה עשירים

 בקאמפום. הספרים את
ביגמיה, על מאמר כתבתי השאר ״בין
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