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 כש־ ראש, הרכינו מעריצים יליוני **
העול הסקס מלכת של מותה דבר נודע

ראשי הרימו לעומתם, מונרו. מרילין מית,
 הן וכוכבניות. כוכבות עשרות כמה הן

 תואר על למירוץ התכוננו גוון, את מתחו
היורשת.
 שופעת בלונדית חתיכה ביניהן בלטה
 חיקוי בתמונות העולם את שהציפה אברים,
הגדולה. למונרו

 מנספילד, ג׳יין השחקנית זו היתד,
 שהיו תמונות, של בסידרה להצטלם שדאגה
המפורסמות התמונות של מדוייק חיקוי

 המופיעות התמונות אלה מונרו. של ביותר
אלה. בעמודים

 אמביציות. לה שיש היחידה לא היא אבל
 ראתה וינסנט מאריה בשם צרפתיה זמרת

 לה יש מה לעצמה: אמרה התמונות, את
 מדוע מונחי, את מחקה ג׳יין אם לי? שאין

 שהיא — מג׳יין יותר טובה שאני אוכיח לא
ארוסה? של אשתו־לשעבר גם

 הציע לישראל, מאריה כשהגיעה השבוע,
 את לחקות פשוטה: הצעה הזה העולם לה

 מונרו. את ג׳יין מחקה בהם צילומי־החיקוי,
בהתלהבות. הסכימה מאריה

של זו בילעדית סידרת־צילומים התוצאה:
הזה. העולם

★ ★ ★
החמי ביום לישראל הגיעה ינסנט ף
 בקהל־מערי־ מיד הוקפה האחרון, שי ׳

 האחרון מביקורה עדיין אותה הזוכר צים,
 הלילה במועדון שרה עת שנים, שלוש לפני

ז״ל. אדריה
 אך לישראל, ולחזור לשוב ניסתה מאז

 מאריה כי סרב, החוץ משרד הצלחה. ללא
רדיו קריין בעלה, במשפט מעורבת היתד,

ג־ייו
לילה,

 מפעם יוצרת היא אותן בשערוריות, ידועה מנספילד
במועדוני־ נזופיעה כשהיא למשל, פירסום_ לצורך לפעם

הבגד. של העליון חלקו את מאבדת היא ריקוד כדי ותוך
מאריה

משכרים, סמים

 בעל־כורחה קשורה היתה הצרפתיה, הזמרת וינסנט,
 הברחת על במשפט מאשמה זוכתה בשערוריה.

חורי. סמי הלבנוני בעלה־לשעבר עם בצרפת, שנערך

14

|  הארגיו מיקי עולם מר של לשעבר אשתו ^
י  שלושה למיקי ילדה ג׳יין הגדולים. גופה | י

אח בשלישית, נישאה אף ולאחרונה קודמים, שואין

 מ0ב במיסחר שנאשם חורי, סמי לבנוני, ממוצא צרפתי
 £ נאות החוץ ומשרד ממנו, התגרשה בינתיים ריס.

► בישראל. ולבקר לחזור
 הי! שבו דולפין מלון מול שבי־ציון, חוף על וכאן,

 בצילומיב די לא ואם מנספילד. בג׳יין התחרתה סנת,
 הי! אחרת: בחזית גם בג׳יין לוחמת היא כי מאריה
 ג׳ של לשעבר בעלה הארגיטיי, למיקי להינשא בקרוב
ובעצמו. בכבודו עולם מר שהוא פילד,


