
 מחליט המשטרה, על־ידי להיתפס וכמעט
 לרשותו, המכונית את להעביר בלמונדו
 עזרת בלי עצמו, בכוחות אותה ולהפוך
לדולארים. הארגון,

 המסוגל אהד איש לראות הולך הוא
 כמעט הוא זהב. תמורת כטף לו לתת

 הוא האחרון. ברגע לברוח ומצליח נתפס
נגמר. שהסרט עד אנשים, לעוד הולך

 שאין בזהב, עמוס אדם לתאר הנסיון
 בגלל הצליח לא לחם, לקנות במה לו

 לתאר הנסיון הדמויות. של הקלוש האופי
 העלילה בגלל הצליח, לא מותח סיפור־פשע

 המפורסם בזוג להשתמש הנסיון הקלושה.
 משום הצליח לא הנשימה כלות עד של

 לא גודארד כמו כשבמאי סיברג, שג׳ין
 שחקנית כמו נראית אינה אותה, !מביים

 בלמונדו, ואילו יפה. אשד, כמו לא וגם
 י־ המיטה בתוך שלו, הסקס־אפיל כל ׳עם

 על להתגבר מצליח אינו למיטה, ■מחוץ
לפניו. ששמו המכשולים !כל

ת יומן שו חד ה
א. שנו ד ל ב הבין א ל

 גודאר ז׳אן״לוק של האחרון סרטו
 מצד קשות לביקורות זכה המשוגע פיירו

 אבל ונציה, פסטיבל של ,מבקרי־הקולנוע
 מבקרי של הביקורות זכו זאת ■לעומת

 ז׳אן־ מצד חריפות לביקורות ססטיבל־ונציה
 את לאהוב הזכות לכם ״יש גודאר: ילוק

 להם, אמר הוא אותו״, לשנוא או !הסרט
אותת להבין לא הזכות לכם אין •״אבל

 להיות כבר נמאס הארת לכרינ׳יט *•
 שלושים שבגיל הו/ליטה היא חתולת־מין.

 הבא בסרט זה. עם ׳ להפסיק הזמן הגיע
 של סיפור לפי בטוקיו שיוסרט שלה,
 היא הג׳ינגית, החתולה בשם אנואי ג׳אן

 י שלב׳, היא הצרה אמיתית. חתולה תהיה
 חתולה להיות היא גם החליטה קארון
מפיקי־הסרט הסרט. באותו ודווקא אמיתית,

ווד נטאלי
להסתיר מה אין

 דבריהם, לפי הסכסוך. את ליישב מנסים
 את תשחק שחקנית איזה להם איכפת לא

 ברדו. בריג׳יט תהייה שזאת בתנאי התפקיד,
 בתלבושת לשחק לפעמים לי קורה ״אם •

 דוד, נטאלי השבוע הכריזה מאוד,״ קלה
 מה דבר שום לי שאין משום זה ״הרי

 תפקיד לה יש בו הבא, בסרטה להסתיר.״
 להסתיר לא תחדל לא היא פרוצה, של
הזה. השום־דבר את

מלאכותיות? או טבעיות — עינייך גבות
כך! וגם — בך גם
 טבעית. שלמות מלאכותית בצורה משיגה את מס״ן־גז 8*0* עם איפור על־ידי רק
 האיפור. מתחיל והיכן הטבעי גבותייך קו מסתיים היכן תבחיני לא את אף

חום. או שחור והגוונים נוחה באריזה הקסם מכחול עם *ז31110מ 8*0*
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 — עינייך ריסי
נ מלאכותיים או טבעיים

מכך! טוב
 יותר ארוכים ריסייך ״<>•!9 עם
 מהטבעיים. יותר וחינניים — המלאכותיים מן
 רובינשטיין הלנה של 10119 יי***■! עם

 עד ארוכים, ארוכים יהיו ריסייך
עינייך. למראה תאמיני לא כי
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