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ונטלי אלן

וז׳וסטין טוויגי

 לסלי — 80־55־75 — מידותיה למרות
 ב־ ביותר היקרה הדוגמנית היא הורנכי

 במיקרה ולא לשעה). לירות 350( עולם
קילוג 42 השוקלת הזאת, הדוגמנית זכתה

בלע״ז. טזויגי או מקלונת, בכינוי רם,
 וסידות־הלוח שלה משקל־הנוצה למרות

 לפחות כך עצום. כוח־משיכה לה יש שלה
 דה־ ׳וסטץ ז שלה, העסקים מנהל בטוח

 לשעבר, וסוחר־עתיקות מתאגרף וילנייב,
 עונה וגם טוויגי של חבר־הנעורים גם שהוא
דייכיס. ניגל של האמיתי לשם

 בה מסיבת־עיתונאים השבוע כינס הוא
 אחד שומר־ראשה, לבין בינו טוויגי הופיעה

 לדה־וילנייב שהיה מה לשעבר. עולם מר
 17ה־ בת לטוויגי מאד. חשוב היה להודיע

 המצמידה דוגמנית־צמרת רק להיות נמאס
 מלאכותיות ריסים מערכות שלוש בוקר מדי

לפניה.
כי לכבוש שעתה שהגיעה החליטה היא
 מסך־ על להופיע למשל, נוספים. בושים
הכסף.
 כי להכריז המנהל־החבר נזדרז שכאן רק
איל בסרטים להופיע מעדיפה היתה טוויגי
 כל לא הוא שלה הלונדוני המיבטא מים.

סימפאטי. כן
 שזה בעובדה בהתחשב בעיקר נכון. די זה

 המיבמא היה לו גם הרבה לה עוזר היה לא
 את עושה טוויגי רוב על־פי כי סימפאטי.

 הלא שותקת. היא כאשר טוב הכי הרושם
 בטלביזיה, פעם שהסבירה היא זאת היתה

 אני אם גרמני, מדינאי ״איזה היה שסטאלין
טועה״. לא

ו ר ו ח
! רו צ הין

 להמס כדי רנדל אן עשתה לא מה
 תכולת־העיניים הבלונדית הסרטים? לעולם

זימרה היא הכל. את ניסתה וטובת־המימדים

 פרדריק ד״ר הקליפורגי לרופאהאושר גלולת
ה עבור חשובה בשורה היתה ציגלר

 האחרונות השנים ארבע משן האמריקאית. הרפואית ההסתדרות של השנתי כנס
חשובה. למסקנה הגיע והוא נשואים זוגות אחרי מדוקדק מעקב ערך הוא

 משתמשות הנשים בהם לזוגות קורה מה לגלות היתה הדוקטור של המעקב מטרת
בגלולה. משתמשות אינן הנשים בהם לזוגות קורה ומה בגלולה

 מן נהנים הגלולתיים הזוגות ציגלר: ד״ר של ממחקרו החד־משמעית התוצאה
הלא־גלולתיים. הזוגות מאשר יסודית יותר הרבה במידה החיים
 יציבות־ ,המוראל חיי־המין, יבשה: מדעית בלשון לציין, הקפיד שהוא כפי או,

 ללא גבוהה רמת־ציפיות על הם הגלולתיים הזוגות של האישי והאושר הנישואין
הלא־גלולתיים. הזוגות של לזאת השוואה

 ואפילו גו־גו נערת שימשה היא ודיגמנה,
גיטארה. על עצמה את לידתה
 22 בכל לה. עזר לא דבר שום אבל

 אל״ף. לשלב אפילו להגיע זכתה לא שנותיה
מיבחן־בד. כידוע, הוא, אל״ף ושלב

 שיחקה היא רכבה, והיא שחתה היא
 לא דבר ושום ופינג־פונג, וכדורת, ביליארד,

 אדומה מכונית־ספורס קנתה אפילו היא זז.
בי בה ועברה — ספרייט אוסטיךהיליי —
לום־אנג׳לם. ברחובות עף

 האשם הצד פעמיים להיות הצליחה היא
 היא לה. עזר לא זה וגם בתאינות־דרכים

 המוזיאונים. בכל התיאטרונים. בכל ביקרה
 אותה ראו הדיסקוטקים. בכל הבוטיקים. בכל
 אותה קידם לא וזה אותה וראו אותה וראו

במאומה.
 למסקנה אן הגיעה שעבר שבשבוע עד

 הורידה היא לי? מי לי אני אין אם הסופית.
 של הצלמים עדשות לנוכח חולצתה את

אמריקאיים. ירחונים כמה
 למיבחן־הבד הוזמנה היא שעות 24 תוך

שלה. הראשון
————2 5"—

ז ה נ נ ר ח א ה
ן בארדו בריז׳ט על האחרונות החדשות את שמע מי ל א דלון? ו
 בת מב.ב. בשנה צעיר שאלן למרות כי שעבר בשבוע ריכל זה, את לדעת שצריך מי כל

עצמו. בזכות זוג כמו מתנהגים הם אחר, למישהו אחד כל נשואים ששניהם ולמרות ,32ה־
 זקס גינטר לשגעון. צעדים שלושה בהסרטת השניים משתתפים בה ברומא, קרה זה כל

י אבל זוגתו. של האחרונים השגעון צעדי על הגיב לא בכלל ב.ב. של ל ט ץ נ ל  דווקא ד
 צעדיהם את שומרת והחלה הרומאי, באולפן מוקדמת הודעה ללא הופיעה היא הגיבה. כן

ובעלה. ב.ב. של
 ז׳אן־לואי וואדים, רודה של בדרכיהם ילך לא שבעלה החליטה כנראה היא

ו/או בעלים כולם שרייה, וז׳אק פריי סמי דיסטל, פשה טרינטיניאן,
ב.ב. של לשעבר מאהבים

המסרטות. לפני משותפת עבודה כדי תוך התחילה היא אלה כל ועם

אי ק כד תו ש ל


