
מד ורסן סידבי פורחת האהבה :הזד׳ד״ ו
 מן מעריצים לגבי אליל הוא מהם אחד שכל שנים 15 מזה

 של המופתי מוסד־הנישואין את מסמלים ביחד ושניהם הנגדי המין
 שכונת• בבדלי־הילס, החלו 16ה־ הנישואים שנת את הצרפתי. הבידור

 נופש. וג׳והני חדש תקליט מכינה כשסילבי ההוליוודית, הכוכבים
אשכו מיץ כוס שותה לבריכת־השחייה, קופצת קום, משכימה היא

 לבנם ומטלפנת טבעי בדבש מרוחות טוסט פרוסות חמש אוכלת ליות׳
 בוקר, מדי זה לפולחן זקוקה ״אני בפאריס. הנמצא דויד, ,13ה־ בן

 משקולות בהרמת מסתפק ג׳והני היום.״ במשך כהלכה לתפקד כדי
ביום. שעתיים במשך

רוסי! גז את מעריץ אני וולדו: דוברם
 ,35ה־ בן הרווק עצמו, הוא וולדן. רוברט ששמו יודעים מעטים

הטל מסידרת העיתונאי, רוסי, ג׳ו הטלוויזיונית, דמותו עם מזדהה
 בעצמו, בטוח לא שאפתן, — כרוסי ״כמוני, גראנט. לו וויזיה

 את לו חייב ״ואני וולדן. מודה חברתי,״ וכישלון באלאגאניסט
אומ ואהבה שפל של תקופה אחרי והאישית, המיקצועית הצלתי
 רוסי כאשר האחרונה, התוכנית מן מונולוג כמו נשמע זה ללה•״

 כשהם אחת, במיטה יחד עצמם את מצאו בילי, העיתונאית, וחברתו
 אהבה על סיפר רוסי הכושלות. אהבותיהם קורות את לזו זה מספרים

 אהבה לוולדן היתה במציאות ואכן, בלא־כלום. שהסתיימה ארוכה
 להינשא, וחברתו הוא החליטו לבטים של ארוכה תקופה אחרי :שכזו
לחופה. מתחת ממש האחרון רגעב גרח והוא

ראלי: סלואדור
לשנס מחחת גאלה

 הציירים אחד אולי הוא דאלי
הסוריאליס בזרם שהיו הגדולים

 ה־ אחד הוא :מזה יותר אבל טי,
לאמ שהיו הממולחים פירסומאים

 גם כך, משום מעודה. הפלסטית נות
 ציוריו את מעולם ראו שלא אלה

 המהולל, השפם אודות הכל יודעים
 המקשטות, השונות, צורותיו על

 דיוקנה את אפילו דאלי בעזרת
המונה־ליזה. של

 הצייר נראה משמאל בתמונה
במר בדיוק בנשיקה זוכה כשהוא

 שלא בצורה המהולל השפם כז
המסול צורתו את חלילה תשחית

סל של אשתו גאלה, של פיה סלת.
כהל לכך מאומן כבר דאלי, וודור

ה ומה נישואין. שנות 44 אחרי כה,
כ הבעל של מינויו לנשיקה? עילה
 האמנותי במוסד חייו) (לכל חבר

 האקדמיה בעולם, ביותר היומרני
מכו מתנה לאמנויות. הצרפתית

.75ה־ הולדתו ליום בדת

אימא? האונס, איפה אז זויסוס: בדברה
 ״אם האימהי. כושרה הוא וולטרם ברברה של ידוע הפחות הצד

 מפיקה שאגי העונג למען רק זה הרי בבית, להישאר פעם אחליט
ז׳אקליך. בתי, של מחברתה

 פוריטנית עין פוקחת היא בבית, זאת בכל כשאמא־וולטרס
 את ראו בתי של חבריה ״כל לדוגמה: .11ה־ בת בתה על למדי

 הזה... הסכם כל עם חיוני שזה חשבתי לא אני המוסיקה. שיגעון
 המותאמת לגירסה אותה ולקחתי בלחץ לעמוד יכולתי לא לבסוף
אותי.״ שאלה ?׳ אמא האונס, איפה ,אז נורא. התאכזבה היא לנוער.

 גארבו: גרסה
בעין(ודומה

 לבקש האלוהית את הניע מה
ב בבית־קשישים מקום לה

 ב־ השכונה כשמחצית שוודיה,
 מה לה? שייכת בברלי־הילס

 בציבור, להופיע לאגדית גרם
 רחב״השו- הכובע בלי לפתע,

הבדי המסורתי? והצעיף ליים
לאלילים. גם כואבת דות
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