
גאס־ ויטוריו נשא רבות שנים לפניובנים אבות
 האלה הנישואין ריצ׳י. נורה את מן

 שויטוריו עד שנים. שש מעמד החזיקו
ה זה מנורה. נפרד הוא אז גדול. קולנוע כוכב נעשה שנים. שמונה־עשרה לפני הי

 לא בכלל זה איטלקיים. גירושין של בעייה כידוע, יוצרים, איטלקיים נישואין
 העניק אז שעבר. בשבוע רק איטליה, נוסח להתגרש, הצליח למשל, ויטוריו, פשוט.

הנישואין. ביטול את ואישר מחסדו, האפיפיור סוף־סוף לו
באיטליה. להתגרש היחידה החוקית האפשרות היא זאת
 התגרש הוא מנורה האלה. השנים כל חיכה לא ויטוריו האמת, שלמען רק,

בארצות־הברית. ויצטרס. שלי את לאשה לשאת רצה הוא אז כי במכסיקו.
המתאימה. השעה הגיעה כאשר משלי להתגרש בעיות כל לו היו לא גם לכן
 איטלקית בצורה גרוש לא אומרת (זאת האיטלקית מאשתו גרוש לא כשהוא ואז,

 בשחקנית והתאהב הלך הוא האמריקאית מאשתו גרוש וכבר האיטלקית) מאשתו
מיינייל, ז׳ולייט היפהפיה, הצרפתית

אישור. בלי אבל באושר, חיו הם העניינים את לסבן לא מנת על
זכר. בן מוצהר, שיתוף־פעולה תוך שנתיים, לפני להעמיד, מהם מנע שלא מה
 לגמרי, לאפיפיור, הודות הגרוש, ויטוריו האם זה עכשיו שואלים שכולם מה
השלישיתו לאשתו אם־בנו את עתה יעשה

סוזאן
......................................................

;זמייה

ן ו ב א י ת ב
 היא בוקר כל מאד. עסוקה אשה היא דאמירל נזמייה

 כל עם המקח על עומדת היא ושם השוק, אל הולכת
ת היא ואחר־כך התגרנים. ר  שתי של (חווילה הביתה חוז

הבית. את מנקה היא ואחר־כך קומות).
לבד.

מבשלת. היא ואחר־כך
לבד.

בגדים. כמה לתפור מספיקה עוד אפילו היא ואחר־כן
לבד.

 ההולמים שחורים בגדים על־פי־רוב הם האלה הבגדים
ת כסה עם ביחד בעיקר היטב. אותה  פנינים של שורו

אמיתיות.
 כי סודותיה. כל את גם לגלות מוכנה היא ואחר־כך

 מצטערת שהיא מודה היא סודות. אין )35( הצעירה לנזמייה
 שהיא מודה היא פרי־בטן. אותה חנן לא שאללה על מאד

 וכלי־ ,עתיקים כלי־כסף אנטוליים, שטיחים אוהבת נורא
 על חביב הכי התבשיל מהו לגלות מוכנה אפילו היא בדולח.
בן, מכינה, היא הזה התבשיל את בעלה. התב כל כמו כמו
תה, האחרים שילים הו ידיה. במו בבי תירס. עם בשר סרק ז
דאמירל? הגברת של בעלה הוא ומי

דאמירל. סוליימן שנתיים, זה תורכיה ממשלת ראש

ה\ובה עד
 שלוש לפני אחד אביבי ביום התחיל חבל
ה קטן בפונדק פגישה זאת היתד, שנים.
 הוא הנישאים. איטליה מהרי אחד על נמצא
 מפיק־הסרטים דה־לורנטיס, דינו היד,

ידו יותר עוד היתר, והיא הידוע. האיטלקי
לשעבר: וקיסרית פרסית, גרמניה, עה.

סוראייה.
לשכנע היתד, הסודית הפגישה של המטרה

סוראייה

 היתד, לא היא כי בסרטים. להופיע אותה
ב שלה בדירה הנושא על לשמוע מוכנה
ה על לשיחה לד,פגש ניאותה היא מינכן.
 תקווה מתוך שכוח־אל, במקום האסור נושא
 מתוך לא אפילו אחריה. יעפיל לא שאיש

סוראייה. של למעשיה סקרנות
 היא הגובה על היתד, כבר כשהיא אבל

מאד. מהר נשתכנעה
 קיימה שוב היא נוספים שבועות כמה תוך
האקרו היד, זה הפעם הגובה. על פגישה
 של גיבורה היתה וסוראייה באתונה, פוליס
לאשה. פנים שלוש הראשון, סרטה
 דה־ אופן בכל לא או מיקרה היד, זה אם

 הראשון ההסרטה יום את כיוון לורנטים
 בשבוע החמישי היום בשבוע. החמישי ליום
 היחיד היום זהו באקרופוליס. ה!עס יום הוא

 חינם העתיקות בכל לסייר מותר בו בשבוע
כסף. אין

 סוראייה את העתיקות בין שגילו האלפים
 ניצלה היא בנס אותה. מעכו כמעט החדישה,

 שמן היה גדול יותר עוד נס ההמונים. מלחץ
 ושהיו סוראייה, את שקישטו התכשיטים

 אף נעלם לא לפחות, דולאר מיליון שווים
אחד.

 יותר הדברים התגלגלו כבר כן אחרי
 דעות היו למבקרים נגמר. הסרט בשקט.
 של הטיב על מאד) (וקטלניות מאד ברורות
 כאילי שהופצו שמועות־השווא אפילו הסרט.
 החדש למקצוע התנגדותו על הודיע השאח

הפנים. לשלוש עזרו לא גרושתו של
 פרשה היא המסקנה. את הסיקה סוראייה

 של תפקיד למלא העדיפה היא הבד. מעולם
 חיזר אחד חודש בינלאומית. נערת־זוהר

 שני חודש פלוני. נער־שעשועים אחריה
אלמוני. נער־שעשועים עם והתארסה כמעט

 מיתון השתרר האלה העיסוקים כל למרות
 היא ואז סוראייה. של בענייניה והולך גובר

עו מבקש־עבודה שכל מה לעשות החליטה
 לחפש החלה היא מיתון. של במיקרה שה

תעסוקה.
 נורא היתד, היא כי הודיעה היא השבוע

 התעצלה, לא היא הבד. לעולם לשוב רוצה
 מיני לכל מתווכים, מיני כל בעזרת פנתה,

מפיקים.
מהם. אחד אף השיב לא בינתיים אך

 שאפשר הסחרחורת מן חוששים הם אולי
סוראייה. עם ההרריות הפגישות מן לקבל

ליד את שבישרו מטחי־התותחים 101
 מזה הראשון ההולנדי הנסיך של תו

והעו ההולנדים מזמן. נדמו רבות שנים
 אלכסנדר וילם הטרי, הולנד נסיך של דיוקנו את שובע עד ראו כבר כולו לם

 ביאט- לנסיכה קיסרי, בניתוח שבועיים, לפני שנולד פרדיננד, גיאורג קלאוס
ס ולנסיך ארמגארד וילהלמינה ריקס או  פרדריק אוטו וילם גיאורג קל
גרט.

 ביותרו והנשגבה הרמה ללידה ההגדרה היא מה למשל, הבדיחות. תור הגיע עכשיו
י מלכותי. בבית קיסרי ניתוח •

ה פי ר ג נ בי  ה
א י ! ה י נ  ע
ל ה ש רפי אהנ גי

ת השנים את שונו ן בילתה חייה, של הרא א ל ו ג ס ר כ נ קלאגנפורט. אוסטרית: בעיירה ד
 התפתחה שהיא הוא, ההבדל התבגרה. היא בחורות• להמון שקורה מה לה שקרה עד

ביותר. מעניינת בצורה
ת לרקום התחילה היא אבל ריקודי־באלט, ללמוד אמנם המשיכה היא לכן  אחרות תכניו
שלה. העתיד לגבי לגמרי

שמו האלה החלומות  הוליבוד. שנקראת אמריקאית לעיר הגיעה כאשר התג
שיטו שמה שו ואחר־כך לגמרי, אותה הפ  הופיעה היא וכך קצרה. במגבת אותה הלבי
אמריקאי. חלום בסקרה, שנקרא, בסרט

ת ואחרי מו שמו סוזאן של שהחלו  לשינוי־ מוכנה היתה שוב כבר היא בחלום התג
כתובת.

אנגליה. לונדון, באמת: רצינית לעיר עברה כבר היא והפעם

ה תי מיל מלכו


