
הרופא ק״ן: מייקר
לעיתונאים: תפקידו את להסביר מנסה

 רופא של דמותו קיין מייקל מגלם באשאנטי
 כשהוא נראה הוא ממול נחטפה. שאשתו בריטי
גדודים. דברים לעשות שנאלץ הקטן, האדם

אדדין מוחי
ההודית. אשתו טס לישראל שבא הפאקיסטני השחקן מופיע החוטף הערבי של דמותו
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 אחד על־ידי האשה של החטיפה מעמד
ב־ סולימן. סוחר־העבדיס, של מאנשיו
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 צ׳ינה־ !מכסיקו, הוליווד, עוד א ^
 האחרונה הצעקה ואל־מאריה. צ׳יטר, *
 ,ביהדות הבינלאומית האשליות .תעשיית של
ל כוכביה, ועשרות דולריה מיליוני על

 מאות לנדוד ״למה הקטנטונת. ישראל
 גם למצוא כשאפשר בתוניס, קילומטרים

 קניונים וגם אואזיס גם חול, וגם מידבר
 זה קילומטרים 25 של במרחק אימתניים

 קולי הישראלי התיפאורן הציע מזה״?
שהתכוונו לצילום, האתרים למחפשי סנדר
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כוכבים

^ חטופה רופאה גיונסון: בוורד
מעולה אתלטית זמרת, מיקצועית, דוגמנית שהיא היפהפיה, קאית

 על החולמת ורקדנית
 מ ובינתיים טיבעונות,

מצ! ״בישראל בלבד.
►

 את .להסריט כדי לתוניס מקניה לעבור
אשאנטי.

דוג קולנוע מפיקי כמה גם זאת משגילו
 לג׳וג־ שקפץ השווייצי, ווייל אלן ז׳ורז׳ מת
ה שלו, הראשון בפרוייקט הקולנועי גל

 ושמו דולר מיליון 10 לפי־שער, שווה
 אתר־הסרטה ציון ארץ הפכה אשאנטי,

גדול. בינלאומי!אחד
 גיבורי .בלוד נוחתים ביומו יום ומדי

 לינו יצא אך הנערות: של חלומותיהן
 הראשון שטראוס. פיטר ונכנס ונטורה,

 עשה והשני דיין, משה !אצל קפד, שתה
.נטר אלה ובעוד בגין. מנחם אצל הבדלה

 ו זמן כבר בישראל מסתובב הצלמים על־ידי פים
 להנצח אפוס־גיבורים ומכין פולר, סמואל הבימאי

 איו שיביא השנייה, ממילחמת־העולם יחידת־נחתים
 שייר בנורמנדי, זה לצורך שישמשו ישראל, לחופי
 < ובראשם וצרפתים אמריקאים גיבורים של נוצצת

 ל! פיטר מחפש גבעות, אחר תר פולר בעוד מארווין.
 ד לסיפורו, מתאים קיבוץ הגרמני, היהודי ליינטאל,

 כשבג ונגמר בשואה וגורלה יהודית במישפחה מתחיל
 שע באותה קיבוץ. לאותו מצטרף המישפחה של

 בסירג ״מלתעות״ הוא הלא קייל, דיצ׳רד מטיל עצמה
 חולו! על הענק צילו את בונד, ג׳יימס של האחרון
 בהצגוו הגדולה ואילו — איטלקי בפעולתון הערבה

הו. — כולה המפה את לכבוש מאיימת אשאנטי


