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טמפוני
או-בה
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1־ 011ז1^ 00ע  0מחתרת על אריזות
מפוארות ויקרות ומגישה לך מבחר אופנתי
של מוצרי טיפוח ואיפור מעולים
במחיר נמוך בב־־/״50
מחברות קוסמטיקה משלות אחרות.

מכסימום יופי
במינימום הוצאה
 3מפיצים  :הלטיס בע״מ טל־ 03-255763־04-665505 .

קולנוע
שחקנים
 1{3דו מ  13מ ת ג ר ש
מישהו ביקש פעם מפיטר פוק* לערוך
השוואה בין שניים מן הבלשים המפורס
מים ביותר של התקופה :שרלוק הולמס
ו...קולומבו .פוק השיב במלוא הרצינות,
וציין בין השאר ש״הולמס היה מומחה
גדול שציטט בהרחבה את ההוגים הגדו
לים של האנושות ואילו קולומבו ,אפילו
כשהוא מעז לצטט ,הוא עושה זאת בחצי־
פה ובהססנות.״ מה שלא ציין פוק באותה
הזדמנות היה ,שמרבית הציטטות של קו*
לומבו ,מקורן ב...אשתו ,הדמות האחת
הנוכחת תמיד באיזשהו מקום בצל ,למרות
שמעולם לא הוצגה על המסך.
אבל אם אשתו ישל קולומבו היא דמות !
הישובה כל־כך בחייו -של הבלש ,הרי אש
תו של פוק ,עומדת בעתיד הקרוב להיות
חשובה הרבה פחות בחיי בעלה .זאת ,בג
לל סיבה פשוטה :השניים נפרדו ,אם־כי
היחסים ביניהם נשארו ידידותיים ביותר
ופיטר מתגורר עדיין ליד הווילה היקרה
שאותה רכש בזמנו עבור מישפחתו .רע
ייתו ,אלים ,ממשיכה לשמש היועצת הרא
שית שלו בעניינים מיקצועיים ,אבל כ־
דיברי פיטר ,״קשה לשמור על חיי־מיש־
פחה ועל קאריידה בעת־ובעונה־אחת .אין

טמפוניאו־בה נותנים
לך הרגשת בטחון וחופש.
תוכלי לשחות בים
בביקיני ,להתקלח,
לרקוד ולרכב על אפניים

חד ש!
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עתידך בי די ך !

תן טרמ 3
לחייל

ניתוחי־אופי גרפולוגיים
או הורסי,ופ
אישי ותחזית,
הכוונה וייעוץ כפל התחומים
לפנות ת.ד 1334 .תל־אביב ,או 54206

לנערות ולבתולות
מתאימים במיוחד
טמפוני או־בה מיני.
לטמפוני .ג! .ס מיני
בשר ספיגה ענק
כמו לטמפוני  . (>.ס
האחרים.
שחקן פיטר פוק

מלכת המי□ 1976
תטוס לאירופה
וחורה
במטוסי חברת
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היי חפשייה עם או־בה
הטמפון הקטן
שכבש את העולם
להשיג בבתי המרקחת,
בחנויות כל בו,
בפרפומריות
ובסופרמרקטים.

!

אחרי  16שנים
זה בלתי־אפשרי אולם עבורי ,ברגע זה,
המישחק הוא הדבר החשוב ביותר בעולם.״
דהצטבע מדי ערב .מדוע היה לו צו
רו ב* 16שינות נישואין כדי להגיע למס
קנה זו ז ובכן ,כפי שמגדירה אותו אשתו:
״פיטר הוא האיש עם הספקות האינסו
פיים.״ הוא התחתן אחרי תשע -שנות חי
זור ,והחליט להיות לשחקן רק אחרי לב
טים של  10שנים .״אתה תצטרך להצ־
טבע מדי ערב .וכל העולם יצחק לד,״ הז
היר אותו אביו ,בעל חבות כל־בו בעיירה
ליד ביו־יורק .בהתחשב עם העובדה שהיה
כבר פעמיים מועמד לפרס האוסקר )על
רצח בע״נז וגברת ליום אחד( ,וזכה באר־ ז
בעד .פרסי אמי על הופעותיו בטלוויזיה,
ובפרס טוני אחד עבור הופעתו על הבמה
באסיר מן הקומה ה־ ,14מסתבר שאם הקהל
צוחק ,הוא לפחות צוחק במקומות הנכונים.
מישפחה יהודית .פיטר סוק ,בן
למי־שפחה יהודית ,איבד את עינו הימנית
בגיל שלוש .כדי לחפות על ליקוי זה,
שגרם לו לפעמים סיוטים בלילות )״חלמתי
שאחותי הגדולה מובילה אותי בידי במורד
המדרגות״( ,הוא הפך בדחן עליז וספורטאי
מצטיין .עוד בבית־הספר התיכון התעניין
במישחק ,אולם מאחר שחש-ש פן ייכשל,
?,ן1
— ---------* בישראל מבטאיס אח שמושל פיטר
פוק ) 1!4ג ?( — ״פאלק״ כאילו היה גרמני
— אבל זו טעות .באנגלית מבטאים את
השם פוק )מתחרז עם חוק(.
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