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* ג׳ ך בי א  להתאושש הספיקה לא עוד ל־

 מייקל פול הוא סטארסקי, של מביקורו * י
 שהוא כפי והשחרחר״, ״המקסים גלאזר
ו האמריקאים, באמצעי־התקשורת מכונה

 הגרדרובה את להחליף הספיקה לא עוד
 הדיסקו להקות שערכו המסיבות אחרי
 עליהם נפל וכבר בקארה, וצמד אס בוני

 עמודים (ראה כוכבים של חדש מבול
31—30.(

 מבחינתם הידיעה, בה״א הכוכב אולם
 פיטר הוא בישראל, רבים סלונים של

 ג׳ורדאש רודי סנאטור הוא הלא שטראוס,
ועשיר. עני מהסידרה האחד־והיחידי,

 בוורלי, היפהפיה, אשתו עם הגיע הוא >
 מתגוררים, הם שבה בחווה איתו העובדת

להוליבוד. מחוץ
 נקיים שפניה ירוקת־העיניים, בוורלי
 נעליים ונעולה בפשטות הלבושה מאיפור,
 את שונאת היא כי התוודתה שטוחות,
 בעלה את שהפכה ועשיר, עני הסידרה
״אני בוורלי: אמרה כולו. בעולם מפורסם

לשטואוס בגין אמר כמוני!״ לא״יפה כדנן־ להיות תצליח לא ״אתה

!
 בחייל ששיחק כמו פיטר את אוהבת
 שם ברגן. קאנדיס של לצידה בכחול,

 כשחקן. יכולתו את להוכיח ממנו נדרש
 הוא פוליטית. שליחות היתד. ההוא לסרט

 שנעשה הנורא הטבח את להראות בא
 הראו מערבונים שאלפי אחרי באינדיאנים,

 במתיישבים האינדיאנים שעשו הטבח את
 קיטשי ספר הוא ועשיר עני החדשים.
יותר. עוד קיטשית והסידרה להחריד,

 פיטר. בגלל אותי שמראיינים לי נוח ״לא
 היא האמת כוכב. בו רואים רבים אנשים
ואינטלי לקרוא אוהב פשוט, בחור שהוא
 הפרנסה, בשביל משחק הוא מאד. גנטי

 הוא בחיים לו שיש האמיתי העניין אך
 של רבים סוגים שם לנו יש שלנו. החווה

 היא החווה חקלאות. וגידולי בעלי־חיים
 פיטר, מבלה פנוי רגע וכל עולמנו, כל

בחווה.״ בעבודה אתי, יחד
 להיפגש שטראוס פיטר ביקש זו מסיבה

 קרא פיטר שרון. אריק שר־החקלאות, עם
פור מאמר בכל רבים. מאמרים אריק על

 גיבור היותו שמלבד העובדה לדבריו, סמה,
בנישמתו. איכר הוא שרון מילחמה,

 קודם־ שיום אחרי האחרון, השישי ביום
 הכותל ליד דמעות עד שטראוס התרגש לכן

 בין בקשה עם פתק טמן ואף המערבי
 נלקח יום אותו שבבוקר אחרי סדקיו,
בחווה - פנוי וגוו ..נו ואויה: ויו׳ עם שסדאוסגבורתם על לו סופר ושם במצדה לסיור

 אשתו, עם יחד פיטר, נסע הנצורים, של
 רוחמה. שליד שרון ולילי אריק של להוותם
השדו של הצעיר בנם הביקור מן התלהב

 וסיפר בכוכב־הטלוויזיה נפעם שהביט נים,
 השעה למרות ועשיר, עני את ראה כי לו

הסידרה. הוקרנה שבה המאוחרת
 מיש־ יצאו חגיגית, ארוחת־ערב אחרי

 משדות אחד אל ושית שטראוס פחות
 מסביב ושם, מדורה אירגן אריק החווה.

 של חוויות החוואים שני החליפו למדורה,
 מצאה לילי בלילה. 11 לשעה עד איכרים

ה ששתי כיוון בוורלי, עם משותפת שפה
 של בחוות פעיל באופן עובדות נשים

בעליהן.
 גם יצא לא בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 לבגין, האורח. של מביקורו פטור הוא
 לישראל המגיע אמן כל בלישכתו המקבל

 שעליה הדיסקו, זמרת צ׳ארלס, מטינה החל
 בפראנק וכלה מימיו, קודם־לכן שמע לא

 בפגישה אישי עניין הפעם היה — סינטרה
 את לגלם המועמד שטראום, פיטר עם

 לפי האמריקאית לטלוויזיה בסידרה דמותו
המרד. סיפרו

 בפירטי־ מדהימה בקיאות גילה שטראוס
 ראש־הממ־ של ובעברו המרד של פרטים
 : ג׳ורדאש לסנאטור אמר מצידו, בגין, שלה.
 כל־ להיות תצליח לא תתאמץ, שלא ״כמה

כמוני!״ לא־יפה כך
59 0


