
©ס עילג פה, עילג
 הפרסי שד,שאח מאז שנים, תשע מזה

 בך כל פוראיה היתר, לא אותה, גרש
 נסיונות־הנפל לכל הקץ הגיע מאושרת.

 הפליי־ לכל הקץ הגיע בסרטים. הופעה של
 היא רציני. דבר בשום מעוניינים שלא בויס

גר רופא של בבנו לאוזניה מעל התאהבה
 טף), עם (חורז הא* פטר אחד מני׳

 לו. להינשא עמדה ואו־טו־טו אתו התארסה
 .איזה י של ביניהם, קטן הבדל שהיה זה

 נסיכה אחד. לאף הפריע לא שנים, שש
.28 גן מגרמני פחות שווה לא 34 בת

הו שפתאום רק
 שהוא פטר לה דיע

 את לדחות מחוייב
שבו לבמה הנשואין

 בכלל הוא עות.
עכ אבל מזה. שכח
 עוד. נזכר. הוא שיו

ש לפני עוד מזמן,
 סוראיה, את הכיר
 לצאת, התחייב הוא
ל חברים כמה עם

 חיות־בר ציד מסע
באפריקה,
 אמנם סוראיד,

 שטפר התפלאה קצת
 שפטר התפלאה׳ קצת
יית אבל למסע טרף

ש יחשבה והיא כן
 י• ג׳נ־ מעשה דווקא זה

סוראיר של -מצדו טלמניות
 י ודאי הוא פטר.
 הארצות מכל לה נמאס שכבר לעצמו תאר

איראן. טנגנמקה, מוזמביק. האלה: האכטוטיות
 ג׳נטלמן 'באמת שפטר התברר בינתיים

 רגשותיה על לחום רצה באמת הוא מושלם.
כי לאפריקה נסע לא שהוא זה פוראיה. של

 היד, אמנם במינכן המקומי לבית־הסוהר אם
 הכל מזה חוץ אבל גיאוגרפיה, של עניין

בסדר.
בבית הנסיבה של הארוס עושה ומר,

 פשוט הגרמנים מיוחד. ידבר שום ר,סוד,ר?
 מאורסים הם אפילו נהגים, אוהבים לא
 ללא במכוניותיהם הנוהגים נסיכית, עם

ב אלכוהול של עודף ועם רשיונות־נהיגה
ב בדיוק פטר את תפשו.. וכאשר קרבם•
 שבועות עשרה לו העניקו. כאלה תנאים
מאסר,

ו עזר לא זה אבל וערער. ערער פטר ״
 לעיל, כמסופר צריך, היה הוא לבסוף
 לבית־הסוהר■ אומרת זאת לאפריקה. לנסוע

במינכן. המרכזי
 מדביק בבית־הסוהר? עושה הוא ימה
 מקומי. לכל־בו מוכר שבית־הסוהר שקיות

ב התחשבו בית־הסוהר - שלטונות אבל
כיס סערת־שלג וכאשר זאת, בכל מעמדו

 פטר, את שלחו הם מינכן רחובות את תה
 השלג את לטאטא אסירים, כמה עוד עם
הציבוריים. הגנים מן

 בלי בלופים לתקוע שאסור מוכיח רק זה
 והגיע החמה אפריקה על פינטז הוא חשבון.

מושלג. עירוני לגן
 דבר. שום בינתיים? סוראיה עושה ומה

 לספר התבייש שפטר התפלאה קצת היא
 שעבירת־ הבינה .היא אבל האמת• את לה

החלי והיא עבירת־תנועה, י רק היא 'תנועה
 ישוב שאהובה עד הזמן את לנצל טה'

 שלג מספיק כשירד משלה. -לתנועה אליה
 לבלות לשם יצאה והיא שווייץ של .בהרים

כמו' בדיוק בשלג. לבד .שבועות 'כמה  
ארוסה.

לבד: בשלג מבלה' לא בעצם שהוא למרות
מטאטא. לו יש

בעלמא דברים
היא■ י 0ז_א הפעם פ)טה״9חת' אחת עוד 0

של .מא.שה״׳; האצילית; רדגרייט וונסה
 שלה. החדש כסונו. 'לה קרה זה מורגאן.

 צילומי־ להצטלם מוכרחה: פשוט היא שים
ש הצלם־הסחטן של התנאי זה כי עירום,

 מעשה־ תכנון בעת לכן, קודם אותה, צילם
 את לה להחזיר מוכן לא הוא אחרת רצח.

המפליל. הסרט
 בריפגיי, ג׳ולי את הרגיז כבר זה אבל

ו ממותק פאסטורלי סרט עתה המסריטר,
 בסרט בעצמה לבושה כך כל היתר, שלא

דארלינג.
 הודיעה. היא זה,״ את עשיתי ״כשאני

 .אצטרך שלא מקווה אני מאד. נבוכה ״הייתי
שוט זה .יותר. זה את לעשות  נעים, לא פ
 גברים מיני כל לפני בגדים בלי לקפץ:.

,  אפילו.״ מכירה את אין רובם שאת
 ידוע האמיגג גארי .האמריקאי $

 33ה״ בן הקליפורני האלפים. של כבים§יק
 כמו נראה באמת הארוכים 'התלתלים נבעל

ב ההרים על מטפס גס הוא אבל ביטנילן
'■עליון. חסד

כאשר בעולם שמעו יצא שעבר וב^וץ

 מטפסי־ שני מזהיר, במייבצ׳ע־יחיד הציל,
 נתס׳א , צוק״הרים ראש על, שנתקפו הריס

■ ,י ■ - . ■נצחי. ־'#לגי■ המסיסה באלפים:
ב{־ם. הוא גארי ־אצל שהטיפוס ׳.: .נראה

 ב- הוא אפילו.■כאשר
הירי־. פאריס■:..כאשר

תו זרקה- שליו דה  או
ני הוא שלה מהבית

ב אליה לשוב סה
שלו. הרגילה שיטה

 החליט הוא בטיפוס.
 הבית גג על לטפס

 דרך אליו ולהכנס
ש רק מליית־הגג.

תו  הופיע רגע או
שומר.

הו לפניו השופט,
 התחשב גארי, בא

תיו הטבעיות, בנטיו
ק בנזיפה והסתפק

ני אפילו הוא לה.
 גא בין להשלים סה
ש כוי לנערה. רי

! הגג. על לילה כל לטפס תצטרך לא היא
1 החליטה היא הסכימה. לא שהנערה רק

ספור פחות בחורים עס להבא, להתעסק,
טיביים.

דדגרייב

ב שלטה קנדי שז׳אקלין הימים מאותם
 מד,גינונים כמד, עוד שם נשארו וושינגטון

 החברתית הנשיקה למשל, שלה. הצרפתיים
 היא זאת נשיקה הזדמנות. בבל. המצטלצלת

קצות של ולא־נוגע, נוגע עדין, גיפוף מעין
ה בשולי השפתיים

הזולת. של לחי
מי פוגשים אם
 במה ראו שלא שהו

כ ובעיקר שעות,
 הוא הפוגש אשר
 היא והנפגשת זכר

 מטביעים אז נקבה,
 על קלילה נשיקונות

הזולת. לחיי
ו טוב הכל ■, זה
 או ■לאירופאים . יפה

ל שיש לאמריקאים
עניין או כוח הם

אמריקאית שיטה
 די* לאכרט אבל האירופאיים. בנימוסים
 ומנהיג הזקן, הרפובליקאי הסנטור רקסן,
ו מאז אחרת. גישה יש בסנאט, המיעוט
ובמסי הישירה. הגישה חסיד הוא מתמיד

ה שנערכה החדשים חברי־הקונגרס בות
ישר. ניגש הוא בוושינגטון שבוע

הט חברת־הקונגרם היתד, שלו הקרבן
 מרגרט מפלגתו בת ביותר, והיפה רייה

 נשיקה, לה לתת החליט דירקסן הקלד.
 פה־אל־פה. האמריקאית. השיטה לפי אבל
 אחרה סברה הקלר שחברת־הקונגרס רק

ת לחייה תפשו האחרון וברגע א  מקום -
ה את למחרת קישטה והתוצאה שפתיה
ה העיתונות כל של הראשונים עמודים

אמריקאית.

הסטרי־פ כרט;* ולטש רחל

בעסקים ?הצליח ניצו
. די ריקאו 9 ה, ב ד. קו  של האבא■ *י

ה פי סו ה? לשאת ששכח לדרן, .׳  האמא א
 מלא. סחיר סוף סוף שילם לאשה, שלה
 (איטלקיות). לירות מיליון שיושר, איזה

 שילם שיקולונה וסניור שלנו. אלף 15 זה
למ שניסה על נקנס -האלה. המיליונים את
כפול. במחיר לו ■שייך שהיה ■ בית־קפה כור

 הוא כי כפול? מחיר דרש הוא ולמה
 שייך, שבית־הקפה השמח לקונה הסביר
 העלה בהחלט, וזה, סופיה. לבתו בעצם,

בית־הקפה. "ערך יאת
 אין שלטיפיח התברר ׳'מהרה שעד רק

 בתים כמה כידוע, לה, יש י בכלל. ׳בית־קפה
 מחוץ חלומי בית־קיץ כמו לגמרי.- אחרים

בריבות־שחיה. ושתי הרדים" 15 עם לרומא,
★ ★ ★

 מוצלחת פחות עוד כספית עיסקה •
.48ה־ בן השחקן ולדי, ה דיליאם עשה

 קוואי נהר על בגשר לשחק אותו 'כשהזמינו ״
 רצה, הוא משכורת. לקבל רצה לא הוא
 סיכם הוא עתידו." את לבטח הכל, בסך

 מן אחוזים עשרה יקבל כי המפיקים עם
 אלף 50 רק קטנות. במנות אבל הרווח,

מס־הכנסה. בגלל לשנה, ־ולר
 הגשר? על יקרה מד, לדעת יכול היה מי

 בשקט לאכול לו שיהיה בטוח היה הולדן
בינ אבל שנים. שש חמש, איזה ובצנעה

בהולי לקרות עלול שתמיד מה קרה תיים
 .שלו־ עכשיו, עד הכניס, כבר והסרט בוד
 להולדן, מגיע ומזה דולר. מיליון שים

 :את לגמור ובשביל מיליון. שלושה כמובן,
שנה. ששים לחכות צריך הוא הזה הכסף

★ ★ ★

 מלכותית. גישה לו ויש מלך הוא מלך •
ל, אחרי בו מי בו  הסיאמי הכתר בעל ש

 מארק מיליון 45 מהגרמנים קיבל ,39ד,־ בן
 מסילות־ רשת לשיפור' שלנו) מיליון 32(

 הוא מה והרהר הרהר הוא שלו, הברזל
ה טיב את לשפר על־מנת לעשות יכול

'שלו. מסילות־הברזל רשת על שלו נסיעות
 נטל הוא מלכותית: היתד, שלו המסקנה

 יפלו הפרטית הקופה מן מיליון וחצי שניים
 קרונות־ שלושר, הזמין ושם לאנגליה ונסע

 התקינו האלה בקרונות מלכותיים. רבבת
 משובל? חשמלי מטבח תאי־&ותרות, שני

 עליון. בחסד לטבח עצמו את החושב למלך,
ה התקליטים לאוסף סטיריאופני ־מתקן

 עצמו את החושב בומיבקל, שיל מלכותיים
הטובים. מנגנמחג׳אז ,לאחד (ובצדק)

★ ★
 מכולם טוב הכי העם? את אבל •י

 היא עכשיו •יקירתנו. *לטיט. רהל־ עשתה
ה המקצוע שמו .והסרט־־ בברלין, מסריטה

 שם העיקרי ותפקידה בעולם ביותר עתיק
 ובשביל ארוך. אחד סטריפטיז לעשות זה
 וחמישים (מאד, 150,000 מקבלת היא זה

לשבוע. לירות: אלף)

 מספר בו היום שקרב אומרים באוסלו
 יהיו ואלה ארבעה, רק יהיה בעולם המלכים
שבחפיסת־הקלפיס. המלכים ארבעה

 זה. לחשש מספקת סיבה יש לנורבגים
ש־העצר הסיבה מק רווק הוא שלהם. יוו

ה השידוכים נל את הדוחה ,30 בן סים
לו. שמציעים מלכותיים

 מעוניין היה לא מנורבגיה האראדד
 הצעירה (אחותו מיוון באירנד! בשעתו

 שייט אחרי והסביר, קונסטנטין) המלך של
 סביב אתה ממושך

שו ״אני יוון, חופי
התי הים אח נא

 אינו גס הוא כון!״.
 בנסיכה מעוניין

הצעי בנדיקטה
מדנמרק, )21( רה

 ביקר- שהוא- לחרות
 פעמים כמה אותה

 הס ויחד בקופנהאגן
והח לקולנוע הלכו
 והוא ידיים, זיקו

ב מעוניין לא אפילו
טא* הפולנית נסיכה

רדזי* טאגייה
(הגיסה־של־הא־ ו*יל

חות־של־ז׳אקלין־קנ־ הארלדוסוניה
.די). ..........................

ה מעוניין היה הוא אילו גס  היפה־ בפולני
 לו עוזר היה לא זה בפאריס, החיה פיה,

קאתולית. והיא פרוטסטנטי הוא הרבה.

נשיא או ונרו או
שת רק מעוניין שהאראלד האמת  אחת. ביור

ת יורשת ת כמה על הבעלו ב כל־בו חנויו
ה בשם מאד נחמדה צעירה אוסלו, י ג *  ס

בנור האראלדסן כי ואס האראלדסן.
ה בגית  שה־ ברור הרי הבן־של־האראלד ז

 האשה־של־האר־ תהיה שסוניה רוצה אראלד
אלד.

 הס . כי מתנגדים. הנורבגיס כל . ולזה
שו הם אמיתיים. דמוקרטים ש ו מאז ח

המל המשפחה מבני מישהו שאם מתמיד
ת תי תחתן כו  הרי הפשוט העם בת עם י
שוב עלולים החדשים המשפחה קרובי  לח

 רצוי בלתי וזה• אצולה למעין עצמם את
תחתנו שהמלכים מוטב לחלוטין.  בינם י

.עצמם. לבין
 של שהאבא ובעיקר לעשות? מה אז

הוא החמישי אף אול המלך האראלד,
 כיוון יום. ילד מה יודע ומי 63 בן כבר

 אז האראלד את מחבבים דווקא שהנורבגים
 רם בקול להרהר נורבגים הרבה התחילו
 האראל־ את יעשה שהאראלד כדאי שאולי

של האשה (בנורבגית: להאראלדפרו רסן
 יורש־ ובאין המלוכה, על ושיוותר האראלד)

 רפובליקה על היום, בבוא יוכרז, עצר
בנורבגיה.

 הרפובליקה של הראשון הנשיא יהיה ומי
בן הנורבגית? ל בן־המלד שהאראלד, כמו

שעבר.
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