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וידידה (שמאל) מארקו־כ ואדים,
בארדו? בריז׳יט של יורשת

 ביותר הרצינית המועמדת אחדים, לדעת
 יורשת ואדים, של הבאה רעייתו להיות

ש הרי בדבר, אמת אם בארדו. לבריג׳יט
 היא בקרוב ביותר. המשכילה תהיה היא

 בכלכלה. דוקטוראט עבודת להגיש עומדת
 הם גם ואדים עם היחסים אולי יודע, מי

כלכלי? שיקול של תוצאה

סרטים
האמלט
בחולות

 ה־ את להאשים היום עד שהעז מי כל
ב גסה, בהמוניות האיטלקיים מערבונים

סיפו בניצול ובעיקר וערכים, טעם חוסר
 מאוד בקרוב יצטרך ג׳, מסוג מפוקפקים רים

 שמערבוני משום וזאת ומחילה. סליחה לבקש
תס בגדול להשתמש החליטו ה״מאקארוני״

ב שקספיר ויליאם הוא הלא תבל, ריטאי
ובעצמו. כבודו

ב סרט סיום בשלבי נמצא אלה בימים
 בספרד, מצולם הסרט השמש• בעפר שם

.71 האמלט הוא המישני ושמו
 ״ה־ בעלת השחקנית היא הסרט מפיקת

 שלא של, מריה לשעבר, המלאכי״ חיוך
 האחרונות. בשנים הבד על להופיע הרבתה

ה התפקיד את לעצמה נטלה גם מריה
 את תגלם היא — בסרט ביותר פיקנטי

עצמו האמלט האקדחן. האמלט של אמו

 ברטה, דניאלה בשם אלמוני איטלקי הוא
 לא אלמונית גרמנית צעירה היא ואופליה

מאיר. קארין פחות,
המשקיעים, לדעת ביותר, הבולט היתרון

מגב כל כאן שאין הוא בשקספיר בשימוש
 להרוג אהב הוא גם הגוויות. בכמות לות
כולם. את

היום! חי אילו עושה היה קאריירה איזו

השחקנים
המזמרים

הבול השחקנים אחד היה ריג׳אני סרג׳
החמי בשנות הצרפתי הקולנוע של טים

 מתו- דמויות בגילום שהתמחה שחקן שים,
 לביקורות ושזכה מנוחה, וחסרות סבכות

 החדש הגל עליית שעם אלא נלהבות.
הו כמה ולאחר לחלוטין, דמותו נשכחה

דוו כוחו לנסות החליט בתיאטרון פעות
 מלהיות רחוק קולו כי ואף כזמר. קא

ב הפך הוא שצריך, כמו ומאומן חלק
המ הזמרים לאחד לחייו הארבעים שנות

ה בגלל בעיקר בצרפת, ביותר קובלים
ל שבחר והמרתק האינטליגנטי רפרטואר

עצמו.
 מצליחה שחקנית היא מורו ז׳אן לעומתו,

 להופיע לאחרונה הרבתה לא ואם מאד,
 ולא שלה רצון מתוך זה הרי בסרטים,

 בצחוק, ניסתה, אשר ז׳אן, הצעות. מחוסר
ב בינתיים התאהבה ודיס, בז׳ול לשיר

 לאור לאחרונה והוציאה החדשה, עיסוקה
 המורכב מוורו, שרה מורו בשם תקליט

בעצמה. שכתבה משירים כולו
 לנוח השניים החליטו לאחרונה, והנה

 הקולנוע. לבד בצוותא ולשוב כמימרה מעט
 חשבונות הוא יחד, יופיעו בו הסרט, שם

ה אחת את לגלם חוזר רג׳יאני לסילוק.
 מן היוצא גנגסטר לו, האופייניות דמויות

 נשואי. שאהב, האשה את והמוצא הכלא
שבידידיו. לטוב

ברור. ההמשך
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 החודש, פילוט טלוויזיה קנה
ת לרכישה ובנוסף ח צל מו  ה

ת תשתתף ל ר ג ה ם ב י ס ר פ  ה
ה ל ו ד ג  פילוט ״מבצע של ה
ם לזכות לך המאפשר  בפרסי

ערך. יקרי
אצל פרטים

הארץ רחבי בכל פילוט סוכני
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