
שנים שיב 114 ב

ר במדי לא .,שיד :חאו׳ דבורה
 (לב מיצעד־הפיזמונים מלכת בלונדי בשם אותה מכירים כולם
 המנשקת הפאנק, בתיסרוקת הבלונדית של שמה למעשה מזכוכית).

 הארי. דבורה הוא שמעל, בתמונה שטיין, כריס החבר־הגיטריסט את
 שנים, שש לפני כריס שהקים הלהקה כשם בלונדי, לה קוראים כולם
גברים. חמישה בה חברים מדבורה ולבד

 לי שיקראו רוצה אני ״ראשית, אותה: מרגיזים דברים שני
 הם וסכס שרוק-אנד-רול חושבים מדוע — שנית בלונדי. ולא דבי
 לקשור אפשר בעולם דבר כל מוחלטת. שטות זו זהים. דברים שני

וכנים.״ מנומסים שלנו והמעריצים רציניים מוסיקאים אנחנו לסכם!

:פון־אופר נויססיוה

לחיות רצוני ״כל

ד בתי לנען
טרי ובחולצת במיכנסי־ג׳ינס

 פון־אופל, כריסטינה חוגגת קו׳
 לזרועות שובה את 28ה־ בת

 (בתמונה 4ה־ בתה ואנסה, בתה
 עם שירשה כריסטינה, למטה).

 פרנק מיליון 184 בסך הון אחיה
 (מכוניות), אופל אימפריית של

 מי על בקבלנות לבזבזו החלה
 על טרופה, בסט בעלה, שהיה

שהו סמים על ולבסוף אלכוהול,
 כשנה. למשך בכלא אותה שיבו
קי 46 שקלה מאסרה בתום

 הנפשית ובריאותה לוגרמים
 לחיות רצוני ״כל התערערה.

 לשופטים אמרה בתי,״ למען
או ושיחררו לה האמינו ואלה

קצין־מיבחן. בפיקוח תה

הישואלי־מיצדי הקשו :קאוסוו גיוני
 לג׳וני למעלה) (בתמונה הופ בוב מעניק השנה כבדרן פרם
 111̂בארו- ג׳ואנה), אשתו — באמצע בתמונה; משמאל (של;שי קארסון
■״- קארסון בין שנתגלע קרע, לאחר בפראיירס שערך מייוחדת חת־ערב ""■ ■  י

קארסון. פרש שבגינו סילברמן, פרד אן־בי־סי של החדש למנהלה
 בין הימנית בתמונה נראה קארסון, של הפארטנר מקמאהון, אד

 בארצות־הברית ישראל שגריר קארסון: של אחרים מעריצים שני
 (משמאל). גובראל אשרף — מצריים ושגריר (מימין) עברון אפריים

 ביחד השניים את לכאן שהביא ״מי :הופ בוב העיר זו נוכחות על
לעשות!״ יכול ג׳והני מה לסילברמן להוכיח כדי קשר קשר

המטרו את אוהב :חבינשט״ו ארתור
 כמקום- לו בחר שלו, החיים באהבת הידוע רובינשטיין, ארתור

 למעלה, בתמונה נראה הוא אם בפאריס. פוש שדרות את מגורים
 זה הרי מטרו, תחנת של האוטומטי הכרטיסים במחסום עובר כשהוא

 של המהירה התחתית הרכבת במטרו, לנסוע אוהב פשוט שהוא מפני
 ברגל מטייל שהוא אחרי ביומו. יום מדי זאת עושה והוא פאריס,
 ולסיים הביתה לבוא כדי במטרו, תחנות שתי נוסע הוא דופין, בכיכר

.93ד,- יום־הולדתו לקראת לאור שיצא האוטוביוגרפי, סיפרו את

2181 הזה העולם24


