
חו־צית■ ופנינה
 לא עיגיו, נמו זאת ראה שלא י ץץ

יאמין.
ל הצגות חצות. לפני פיקאדילי, רחוב
מת המונים נסתיימו. והתיאטרון קולנוע
 לכיכר פיקאדילי כיכר בין ברחוב. גודדים
 חתיכות וקשישים, צעירים גברים לסטר.

 נשי יופי של שפע והגזעים, הסוגים מכל
זוהר.

 — זוג מתהלך ברחוב רחש. עובר לפתע
ננ המבטים כל ונערה. שב־שיער אנגלי
 קצר, בלונדי שיער גבוהה, •נערה בה. עצים

לתיפארת. חזה המגלה פרובוקטיבי מחשוף
 לעקוב כדי מסתובבים ברחוב הגברים

משתת שלמות קבוצות הנשים. גם אחריה.
 בלתי־ בצורה — עיניים ונועצות קות

 מרכז־ הופכת הבחורה בהחלט. אנגלית
ההתעניינות.

חד זמרת-פום אלילת-קולנועז זו? מי
גרייס? הנסיכה או השאה אשת שה?

 בת ישראל, תוצרת גולן, פנינה זוהי לא.
פתח־תיקווה.

ת1נזת־בלה1דמי
 לשעבר רוזנבלום — גולן סנינה ל **
ג  כבר היא רושם. שום עושה לא זה — ׳

 היא אותה. מעניין לא ביכלל זה רגילה.
 נתונות מחשבותיה סכס. מלכת לא כבר
אחרים. לעניינים כיום

 וכשפנינה רצינית. להיות החליטה פנינה
זה. זהו מחליטה,
 הישראלית הגיעה מאז שנה כימעט עברה

 ללונדון במיקרה, כימעט הבלתי־מוכרת,
 טורי־העיתמות. את בסערה וכבשה —

ה מועדוני-הלילה הכל. כבר עברה היא
 פסטיבל והמיליונרים. הלורדים מפוארים.

 בוונציה. סירטי־הפירסומת
ק אנגלית. מדברת היא ,  יום אנגלית. ר

אנ ללמוד רוצה היא שאם החליטה אחד
 עכשיו, אותה. רק לדבר צריכה היא גלית,

באנג עונה היא בעברית, אליה כשמדברים
 מילים. הרבה חסרות קשה, הדיקדוק לית.

 ? 1<10ז1ס11ץזג — אומרים איך — לי ,חסר
מש היא אבל זהו.״ .¥0031נ1ג13ץ-נ כן, אה

מרשימה. וההתקדמות תדלת,
 טובה? אנגלית צריכה היא מה בשביל

 כותבת היא סופרת. הפכה היא מאד. פשוט
תסריטים.

תסרי שהוא ידיד, לה יש הרצינות. בכל
 הכישרון את גילה הוא ידוע. ובמאי טאי
 משוגע. דימיון לה יש פנינה. אצל הזה

 עלילות דימיונות־בלהה, סיוטים, של שפע
פנטסטיות.

 סוף- מדי אליה בא הג״ל הידיד אז
 יושבים הם יומיינדשלושה ובמשך שבוע,

בו שניים, התסריטים. את וכותבים יחד
 סוד. זהו בהם. יש מה לגלות אסור זמנית.

 גם סנסציה. יגרום זח ייוודע, כשזה אבל
בישראל.

ם יחסים ססובכי
 מדירת־הפאר פנינה עברה ינתיים ף*

ל מארבל-ארץ׳, שליד שלה הקטנה ■1
 מקינגס־ הרחק לא יותר, עוד ,שיק׳ רובע
 דו-קומתית, דירת צ׳לסי. בשכונת רוד,

 נחמד, אנגלי גבר עם חולקת היא שאותה
מסוב קצת היחסים בנשים. מעוניין שאינו

דבר. אין אבל כים,
 כעת שערה. את קיצצה הרצינית פנינה

 השחורה הפיאה את ובלונדי. קצר הוא
 לצורכי רק חבשה היא אחורי) שער (ראה

 הם סירטי־הפירסום ביכלל, סרט-פירסום.
 מופיעה היא שלה. העיקרי מקור־הפרנסה

 אוהבים הצלמים ומצליחה. בטלוויזיה, בהם
 כמו לא סוף. בלי הבעות לה יש אותה.

הללו. הקפואות האנגליות
 הרבה, עליה, כותבת עדיין העיתונות

 ימים כמה בילתה לא-מכבר רב. ובתענוג
 קילו. כמה להוריד כדי בחוות-בריאות,

 אנגלי עם מעמיקות שיחות ניהלה שם
 ערב. עד מבוקר בחברתה שבילה קשיש,

 מה־ סר זהו כי לה נסתבר אחר-כך רק
ב אנרגיה לענייני העליון הנציב שמו,

 בכמה סנסציה נורא. חשוב איש בריטניה.
עיתונים.
 אך עובדת. נהנית, חיים, עושה פנינה
ה את לכבוש עימה מנוי־וגמור בעיקר:

ברצינות. לכולם. ולהראות עולם


