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השו בתחרויות ממנה יפות שהיו ספק -
 הפך שמה הגיעה. היא לאן ראו אך נות,
 ישראלי כל כמעט לזוהר. נרדף שם

במדי היפה החתיכה היא מי שיישאל
רוזנבלום! פנינה ישיב: נה,

 וקלה. קצרה היתה לא לצמרת הדרך
 תמונה (ראו שניה לסגנית כשנבחרה

 פחות רגליה היו תקופה!) מאותה
 היה שיערה גיזרתה. גם וכך מחטובות,

 עברה ולבלונדיני לאדמוני מחום חום.
מדוג־ ובדרר שינויים, של איטי תהליך

שלבים. שלבים עברה מתחילה מנית |
ששוח־ אחרי בארץ, בהופעות תחילה

 ולאחר מוקדם, שיחדור מהצבא ררה 4
 של בקאריירה להתחיל בניסיונות מכן

צי־ כולל בארצות־הברית. נערת־זוהר ן

ה ר ע א ד ש נ
ה ר י כ את ה

ר אביה ש א ו
- במעברה גדלה

 בארץ נראו שלא נועזים. פין־אפ לומי
מה. משום

 להשיג כשר היה אמצעי כל כמעט
קידומה. את

גב בחברת נראתה ארצה כשחזרה
 בעלי מצליחנים, בעיקר רבים, רים

 בישראלים רק לא אר תפוח• ארנק
 ניהלה רבים רומנים התקשטה, עשירים

 כגון עולם־העסקים, מגדולי כמה עם
 הלך שמאז האנגלי, ־ קלור צ׳ארלס
ואחרים. לעולמו.

 והיא פנינה, קצת נרגעה לאחרונה
 החי נשוי גבר עם ארוך רומן מנהלת *י

 לגירושיו, ציפיה תיד מאשתו, בנפרד
לבסוף. לו להינשא ותיקווה

הכנסות פנינה צוברת בינתיים אר

ח1 ר ץ !  כזמרת הופיעה פנינה !
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בעיר. ואירוע מסיבה כל קישטה

 כנראה והיא מדוגמנות, קטנות לא
 בישראל. ביותר היקרה הדוגמנית

חשמ שמיכות שפירסמה מודעה עבור
 ימשך עוד וכל עתק, הון קיבלה ליות

 כל ותופיע תחזור ותמונתה הפירסום
תמלוגים. לקבל פנינה תמשיך חורף,

מאח שמעתי נוכחה, הייתי לא כי ואם
 ללא היתה הקהל שהתלהבות רים

 מופע שאף טוענים יש מעצורים.
דומה. בהצלחה זכה לא במועדון
 רוצה שהיא טענה שנים כמה לפני
תגלה ואם בפוליטיקה, לעסוק להתחיל

ת ו ז ע ב ו 11 צ ר ־ ח 1 כ - י ד א
(חיו, 1 בכל ז להצל■! והשאיפה

,ל ״ ן בח ת ת ש נ י מזלו את ח
חושות הת ויין קאו ז ניסחו 1 חזוה

 פנינה גילתה אלה, בכל די לא אם
 שירה אחרים: בתחומים גם כישרון
והלחנה. כתיבה

 לאי־ במיבחן שהציגה השיר אמנם
 הקטן הקולות במיספר זכה רוויזיון
 הוכיחה. וחוצפה כישרון אך כיותר.
 אחרים, בידי שהולחנו לשירים מילים

 גם אך בתהילה, אולי אותה זיכו לא
 ימים כישרון. של מניצוץ יותר יש בהם

אב שנשרף לפני בלבד ספורים  קל
שירה, בערב שם פנינה הופיעה איי,

 שגילתה הכשרונות את הזה בתחום
 בראשות תיזכה עוד אחרים, בתחומים

הממשלה.
 בפיסקה הנאמר אם יודעת אינני
 המדינה של לשיבחה הוא האחרונה

 על מעיד שהוא ספיר אין אר דווקא.
פנינה.

 שתי על הסיפורים משני לקחים
 נקודת־ מאותה לדרך שיצאו הנערות

 אין. לי בתחילה, אמרתי כבר זינוק
ולכם?

המדינה של השדיים
סמל־המין. והפכה תדמיתה את שינתה לאט לאט משמאל). (בתמונה

מידאנדה כדמן
הברזילית, הכוכבת

 מו באופן להצטלם דאגה פנינה
 1 מחקה היא בתמונה תשומת־לב.

ק תמונות בעשרות הופיעה היא מיראנדה. כרמן
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