
ם י ש נ א

משעממים, תל־אביב של חלילה יי
 היה זה המבינים. כל התלוננו כך י י

 גולך פנינה בתל־אביב שנחתה עד נכון
התלו פסקו זו שהגיעה מרגע רוזנבלום.

כולם. את משעשעת פשוט הבחורה נות.
 כמה כבר מתמשך בארץ הנוכחי ביקורה
 תוכניות ליפהפיה אין ועדיין שבועות,

 כאשר הנכון. הוא ההיפר אותנו. לעזוב
 היא לעשות עומדת היא מה אותה שואלים
 אך תוכניות, כמה לי ״יש לומר. מסרבת
 כן שהיא מה אותן.״ לגלות מדי מוקדם
 במיוחד שיר שנכתב הוא לגלות מוכנה

להקליט. עומדת היא ואותו עבורה,
לעבוד. להתחיל לה שקשה היא האמת

ננינה
ש הזו בארץ מסיבה אין מדי. עסוקה היא
 לכל נענית והיא אליה. מהמת איננה היא

 לחתונתו הגיעה, לנתניה אפילו ההזמנות.
 רחל (ראה דוחן דודו הבדרן־מנחד. של

הנזרחלת).
 ומי. המי כל בין היטב מעורה פנינה

 הארץ. בכוכבי פוגשת היא מסיבה בכל
 את הכחישה צה״ל לגלי שנתנה בראיונות

 עם ניהלה שכביכול הרומן על הסיפור
 ״הוא שרון. פלאטו שמואל חבר־הכנסת

בש מדי זקן הוא אך עשיר, והוא חתיך
אמרה. בילי,״

 ממנה ביקשו כאשר אחרת, בהזדמנות
ש־ אמרה שכתבה, שיר מתוך בית לקרוא

הכוכבים כין
 אלכם הטלוויזיה, איש הבית. את שכחה
 גם ושיצא במקום, הוא גם שנכח גלעדי

 לעברה: צעק פנינה, עם הקרוב בעבר הוא
 זוכרת את אולי בית זוכרת אינך ״אם

 ״אני הפנינה: לו השיבה כך על חדר?״
 לא שבהם כאלה חדרים, זוכרת דווקא

ישנתי.״
 עימד, מתחכם מנוסי דידי החמשירן גם

 לא היא אך אלה, חגיגיות בהזדמנויות
 לה יש ממנה, לצחוק קשה חייבת. נשארת
אחד. לכל תשובה
שונה. בבגד לבושה באה היא אירוע לכל

 פעם במייוחד. פרובוקטיביים בגדיה כל
חליפת־מיכנסיים פעם חשופה, שימלה זו

ש מקום לכל נוצץ. סרבל ופעם מהודרת
 כל את מייד ממקדת היא מגיעה היא אליו

להת בלי לה בא זה אליה. חשומת־הלב
אמץ.

בלי
שמות

ת ני ר ר תגו  בפתח- אמי עם מ
■ י /  איד יודע שצריך מי וכל תיקווה /
הצל פשר את מסבירה היא אותי.״ להשיג

חתה.
מסיבה לכל לה. חסרים אינם מחזרים

פיק □11
אותה, ומחבק

צבי־ הזמר עם נפגשת הפנינה
 ההזדמנות את המנצל פיק, קה
שיריו. על איתו מדברת פנינה

,1111 | |  בגלי־ לתוכנית יאותה שראיין הימנחה־בדרן 111ך
 הראיון את לשדר התחייבה לא התחנה צה״ל. 1*11 1 *■11

פורים. במיסגרת הראיון את שתשדר והבטיחה המקובלות בשעות

 המוסך בעל עם במסיבה נפגשת הגולן 111111 11.11
ש בדיחה לה סיפר הוא דנין. איציק 1 * י

לדנין. גילתה במכוניות, מבינה גם היא אותה. הצחיקה

קןן־י 1111  כוכב את מזמן מכירה היא המסיבות. באחת הזוהרת נפגשה ן־נ
 וממעט ביישן הוא תל־אביב. מכבי של לשעבר הכדורסל ■יי ■1̂ ■111

ספורט. חובבת היא כי באנגלית פנינה גילתה לברודי אותו. דובבה היא אך בדיבור,

 התלוצצה טופז, דודו אותה״, ״שחק הטלוויזיה תוכנית של המנחה
 בארץ היא כאשר קבוע באופן בה צופה היא שלו. התוכנית על פנינה

כמוהם. שהוא.טוב לו ומבטיחה אמריקאיים מנחים על לו מספרת היא בה. להשתתף ורוצה
טוס עם


