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Irena
Ładolliówna (lliss Moffat), z inteligencj" i temperatmentem zagraJa
Bessy (cół: za wdzięczna rola!) Ew•
Karska, a kapitalną, rubaszną, mote
nieco zbyt krzykliwą matką wyrodnego dziecięcia ilyła Stefania Kornacka. Umiejętnie łagodziła niekonsekwencje swej roli Alina Rostkowska (Miss Ronberry). Naletycle ogi:anlczonego i pyszałkowa~t!g'o dZledZica zaprezentował Tadeusz Kubalski,
a Stahlsław Ubner jako mr. J"ones
miał szereg udanych zagrań. Bolesław
Kostrzyński, aktor ambitny I utalentowany, Jako Odtwórca roli Morgana

Evansa był niezupełnie przekonywuTrudno było na ogół uwierzyć,
te mamy do czynienia z młodym
chłopcem o genialnych zdolnościach,
a nie z dojrzałym acz rozhisteryzowanym mętczyzną .
EUG. ŻYTOllIRSKI
jący.

Na zdjęci.u: Ewa Karska (Bessy
Watty) i Bolesław Kostrzyński (Morgan Evans).

