
המדינה של השדיים
קולעת. אכן ההגדרה כי הוכיח שלבשה הצמוד בגד־הגוף בלום.

המחזאית־בימ־ היתה יא ך*
 ראשית אית־מפיקה־כוכבת י י

ב שהתקיימה הגדולה ההצגה של

 היל־ במלון האחרון הראשון יום
לר הצליחה היא בתל־אביב. טון
בנ חברי־ננסת, אחד גג תחת כז

 יהלומנים, אנשי־עסקים, קאים,
ועיתונ בימאים זמרים, שחקנים,

 שוב! זאת עשתה היא — אים
 ה־ בפעם הוכיחה רוזנבלום פנינה

ויחידה. אחת שהיא מי־יודע־כמה
 לא בגין מנחם ראש־הממשלה,

 דייל טען כך — זאת אך שם, היה
 שהוא ״בגלל — מור עמי אל־על

 המדרגות את לרדת היה יכול לא
בכסא־ הילטון של הסיבוביות

 הפופולרי השדרן שלו." הגלגלים
 המיב־ כל על התגבר אתגר אבי

 הארוכה הדרך את ועשה שולים
לתל־אביב. מירושלים

 ז״ מתפרנסת היא בדיוק ״ממה
מארצות־ אורח בתדהמה שאל

 האופנאי עם למסיבה שבא הברית,
 דייוויס דייס מנדי גרא. עודד

 ״מה :התשובה את לספק התנדבה
השיבה פנינה״, ן פנינה עושה
!״פנינה את ״עושה מנדי,

כתובת
אש

 היטיב זאת. עשתה פנינה *
 :לוי אורי השחקן זאת להגדיר 1

היש גאבור זא זא היא ״פנינה
ש הזוהרת הגברת — ראלית״

 ואיש מהונגריה להוליווד הגיעה
 מעשיה, את להגדיר בדיוק ידע לא

שלה. למסיבות באו הכל אבל
 היתר. אכן פנינה של המסיבה

 ״אפילו הוליוודי. בסיגנון מסיבה
 את עושה היתה לא מרגרט אן
 בהתלהבות אמר פנינה,״ כמו זה

 הרוק להקת חבר בל, מייקל
 בישראל בחופשה השוהה שיקגו,

 של אישי ידיד הוא כי ושסיפר
פנינה.

בפ עמדו שומרי־ראש שלושה
התקיי שבו לאולם הכניסה תח
 לאיש נתנו ולא המסיבה, מה

 התבקשו האורחים ״להתפלח״.
 אך לבן, או בשחור לבושים לבוא

 הבקשה. את כיבדו מעטים רק
 בגד־גוף לבשה עצמה רוזנבלום
 תחתוניות ועליו מוזהב, מלורקס

ה־ האורחים את וקיבלה מוזהבות,

 ורודות מלמלהביריות
רוזג־ שלבשה

 מוזהבים, לורקס לגרבי מעל בלום
שמסביב. הגברים כל את שיגעו
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האולם. בפתח המתנות ואת רבים
 הס. הושלך בדיוק בלילה 12ב-

 בדיסקו לפתע פתחה התיזמורת
 נערי שני פרצו ולמקום סוער,
ו אש כתובת ובעקבותיהם גוגו,
 כיסה לבן עשן .27 המיספר עליה

 עוגה ומתוך הריקודים רחבת את
פני יצאה נרות, 27 ועליה ענקית

הפ לבושה כשהיא רוזנבלום נה
 וגרבי והדוק שחור גוף בגד עם

ורודים. לורקס
 כפיים. למחוא מכדי נדהם הקהל
 התלהבות, בצרחות פרצו אנשים

 בכף. הסתפקה לא רוזנבלום אך
 אחד של לזרועותיו זינקה היא

ברי איתו וריחפה הגוגו, מנערי
 העביר אל״ף גוגו נער סוער. קוד
 גוגו נער של לידיו רוזנבלום את

בי״ת.
 שלה התפקיד את לקחה היא

מושלם ריקוד וביצעה ברצינות
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ורודים. לורקס וגרבי שחור הדוק בגד־גוף לבשה הפעם אחת.

31״״? למעלה! למעלה,
 נרות. 27 ועליה ענקית עוגה מתוך. שיצאה פנינה את

אחד עליה אמר האנשים,״ לרוב שיש מה לה ״אין

 ביטחון הוכיחה פנינה ואכן, בושה.״ לה ״אין האורחים,
 גוגו. רקדני שני עם סוער ריקוד וביצעה רב, עצמי

 דודו הבדרן עס סוער טנגו במחול פרצה אחר־כך
הרוקד. בזוג צופים כשהכל משמאל), (בתמונה דותן,




