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שדיים
 הרמתי מולה הצלם היה שעבר בשבוע

 כמובן, פנה, הוא במיוחר. סכסית לרוגמנית זקוק
 של־ כשגילה גרולה היתה תרהמתו לפנינה.
 שופעים. שריים בכלל אין רוזנבלום פנינה

 בגומיות מולאו פנינה של השריים פיתרון: נמצא
 ראויים שוב היו הם התיגבור, אחרי מתאימות.

המדינה. של השדיים לתואר

 ראשון, בגוף סיפורים לספר נוהגת לא אני
 פנינה ממינהגי. לסטות מוכרחה אני הפעם אבל

 .1971 בשנת המיס מלכת בתחרות מועמדת היתה
 י יפהפיות. נערות בתחרויות היו השנים בכל כמו

 נהגה שאותן היפות בפניה רק בלטה פנינה
 דבר אינדיאנית, כמו לראשה, בצמה להבליט

 נבחרה היא להפתעתי ההם. בימים מיוחד שהיה
 בתחרות למלכה. שניה כסגנית הקהל על־ידי

כמלכת־המים. דוידסקו איריס נבחרה שבה

 פנינה התחילה התחרות אחרי קצרה תקופה
 פגשתי העיר. ברחובות שלה השופע בחזה לבלוט

 והגודל הזאת ההתפוצצות מניין ושאלתי בה
שהדוג התגלה תקופה באותה בדיוק כי החדש,

 זריקות הזריקה לרנר סוד הפולניה מנית
 ששדיה וטענה הכחישה, פנינה לשדיה. מתאימות

גופה. של השמנת־יתר בגלל גדלו

 כבר שהיא הסבירה השבוע אותה כששאלתי
 השדיים ואכן, אם שדיה. את להציג צריכה אינה

 אולי מאוד, לאחרונה רזתה פנינה נעלמו. פשוט
 היא סיפרה, הצגת לרגל שלמסיבה הסיבה זאת
בנוצות. מכוסה במחשוף באה

 הראתה היא בינלאומית. נערה כיום היא פנינה
רוט מאריק־דה־ שקיבלה גלויות אפילו לי

 רוטשילד במישפחת היחידי הרווק )40( שילד
 אני נבונה. ממש היא לי, האמינו הצרפתית.

 כבר לה שאין העובדה את תנצל גם שהיא בטוחה
 מכרה כבר שהיא סיפרה היא מפוצצות. שדיים

 מארצות־הברית שייבאה מכשיר לסופר־פארם
 לאכול ימשיכו שכולם מובן שרירי״החזה. לחיזוק

 מה את אפילו להם, תמכור שפנינה מה כל את
מלכת־המיס כסגנית פנינה(משמאל) :1971לה. אין שמזמן

אינדיאנית של טיפוס

שרעבי בועז
בניו־יורק

 נסע שרעבי דוגמן. שהפך מפינלנד, לחייל־או׳׳ם
 פעם אך מיני-מארקט, פתח לארצות־הברית,

 בווילאג׳ פיקוקס המועדון את שוכר הוא בשבוע
ישראליים. זמרים מופיעים שבו

 ישלח שיסתדר שברגע לאורנה הבטיח בועז
 עמד הוא אליו. שיצטרפו כדי כרטיס ולבנה לה

 בן התינוק עם ביחד, גרים הם כיום בהבטחתו.
השנתיים.

 שהוא בועז מבטיח לארץ, המגיעים במיכתבים
כסף. של בוכטה שיעשה אחרי רק אבל יחזור,

* • > • * . * * ' ־ י ' י < ** " * י י ו ■ ׳ •

 עגלגלה :1979
מונרו מרלין של חיקוי
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 רזה :1982
לה לא נוצות עם

במיג
 הרומן תימניות. אותן אוהב שרעבי בועז

 היה שלא יודעת, שאני כמה עד לו. שהיה היחידי
 בתקופה דוידסקו, אירים עם היה תימניה עם

 שממנה אשתו, גלר. אורי ועם איתו יצאה שהיא
 בו־ של אחיו בת סחה, ליאורה היתה התגרש,

המנוח. סחה פי
 תי־ גרושה בארץ הכיר חודשים ארבע לפני

נשואה שהיתה אורנה, בשם יפהפיה מניה

והאחורי הקידמי הצד רוטשילד: •טל הגלויה
בינלאומיים קשרים


