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 מהתנבענת. אחת אודליה, הנערה (מימין) מאחוריה מעריצים. עם חחת
ושמרני, צנוע באופן הזמרת התלבשה בית־המישפט לאווירת להתאים כדי

 נעלמו: לא והברק הזוהר אבל אסוף. ושיער בז׳ בצבע גברדין חליפת
 בית־ את פנינה כבשה מתנפנפת ופרוות־שועל כדם אדומות בצפרניים
 והשתמשה זכתה, היא בקסמיה. עמד לא חשופם גם בסערה. המישפט
הנערות. של הליווי קולות גם מוקלטות עליו בפס־הקול בתחרות

 מהומה הרבה
 נקווות: 2 עד

 סיכום, החידה
תנירות כ אח״
 בל ישנתי ״לא לידה. הצטופפו

 המישפט על לי נודע מאז הלילה.
 אני והערב מה, מתעסקת אני

 איך לטלוויזיה. להצטלם צריכה
 ברגע זה את לי לעשות יכולות הן

״1 האחרון

 קגיות מסע
בתל־אגיב

 כובבנית כמו נראתה נינה ^
"  שלה שעורד־הדין הוליוודית "

 להתלבש עליה כיצד אותה הדריך
 גופה את בבית־מישפט. להופעה

 גברדץ חליפת כיסתה המפורסם
 אסוף היה הזוהר שיערה בז׳, בצבע
 אבל קודקודה. במרומי צנוע בקוקו

ברישול נזרק השמרני ללבוש מעל

את הכינו לידסקי צבי ועורך־הדין רוזנבלוס פנינה 0*1 ל 10
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היפהפיה. בבלונדית ממוקדת היתה במקום שהיו עורכי־הדין כל
ו 7 0 _ ^ _ _ ^ ^ _

לפשרה. והסכימו בטלוויזיה הנערות הופיעו לא את מצאו ופיתאום הענייג־ם, במרכז להיות רגילות

 כמהו* בה הביטו ורכי־!הדין ♦♦
 לטעות, מקום היה לא פנטים. >

 ליד שישבה היפהפיה, הבלונדית
 במזנון לידסקי צבי עורך־הדין

מוקד בוקר בשעת בית־המישפט
רוזנבלום. פנינה היתה מת

 קינאה מלאי מבטים הגניבו הם
בקדח שכתב לידסקי, של לעברו
 היפהפיה. שאמרה מילה כל תנות

 ישבה לידסקי של השני מצידו
ו שחרחורת נוספת, צעירה אשה

 היתה זו אותה, זיהו מעטים עדינה.
 את המביימת פרנקפורט, עלמה
לקדם־אירוויזיון. פנינה של שירה

לבית־המיש־ באו הנשים שתי
שה לצו־מניעה בקשה בגלל פט

הנע צעירות. נערות שלוש גישו
אב עורך־הדק על-ידי שיוצגו רות
 בית־המישפט כי ביקשו אורן רהם

להשת רוזנבלום פנינה על יאסור
 תמיד השיר של בפם־הקול מש

טע הנערות בתחרות. שיוצג אשת,
 תשתתפנה כי להן הובטח כי נו

 לצידה בטלוויזיה, החיה בהופעה
 להקליט הסכימו ולכן הזמרת, של
 ברגע רק אולם הליווי. קולות את

תש הזמרת כי להן נודע האחרון
 אך קולותיהן, עם בפם־הקול תמש

בטלוויזיה. איתה תופענה לא הן
 את לי לעשות יכולות הן ״איך

ה באוזני פנינה התלוננה ז״ זה
ש והמתמחים עורכי-הדין כתבים,

 שועל. מפתות אינסופי צעיף מכוון
 הציפורניים אדומות אצבעותיה

השועל. זנבות את בעצבנות מעכו
יש המיזנון בקצה אחר בשולחן

ה לכל שגרמו הנערות שלוש בו
 כתה תלמידות מהן שתיים מהומה.

 בפתח־תיקווה. תיכון בבית-ספר י׳
חיי שמנמונת ז,5 בת נחמן מיכל
 עבר, בלהקת שנה כבר שרה כנית,
 פתח־תי- עיריית של עתיד הווו/
 שרה 16וד בת סגל ואודליה קווה.

השלי הנערה שנתיים. כבר שם
 "י ,20 בת היא שהרבני, צביה שית,

זו. בלהקה היא גם שרה ובעבר
כא כי התברר הטענות מכיתבי

ילידת שהיא פנינה, נזקקה שר


