
מחדש! לאהוב טוב פיליפס: שון
 בסידרה ומשתתפת קלאודיוס״ ב״אני ליווית שהיתד, מי פיליפס, שון

 18ב־ ממנה הצעיר שחקן עם סוער דומן מנהלת שחר״, עם .,פילדלפיה
 בעלה או׳טול, פטר של מקומו את שתפס מי למעלה). (בתמונה שנה

 רובין שמו שחקן. הוא גם רשמית) נחתמו טרם (הגירושין לשעבר
הבמה. על או׳טול, את כמו שון, הכירה אותו וגם מאנס

הפלסטינים למען הכד פלשו: טדי
 הכלא מן ששוחררה פלינר, טרי של ידיה את החובקת האשה
 רוזה סבתה, אם כי אמה איננה ריגול, באשמת ישבה בו הישראלי,
 כשהיתה החורגת, אמה מבית ברחה מאז אותה שגידלה מי גוארארז,

 וקשוחה. למרירה טרי הפכה חודש, 20 במאסר שישבה לאחר .13 בת
הפלסטיני.״ לעניין מוקדשים ״חיי ״אמרה. לאהבה, מקום בלבי ״אין

הקלעים #אחרי אנא אזנבוו: שאול
 להינפש זמן לו מוצא המלחידמשורר־שחקן־זמר, אזנבור, שארל ■

 (בתמונה), 9דד בת קטייה בתו בחברת השמש שטופת בסן־טרופה
 אינו 55ה־ בן אזנבור אולה. מאשתו ילדיו שלושת מבין הגדולה
 ״כשאתה ביותר. עסוק שהוא אף מישפחתו בחיק חופשה על מוותר

בחיים.״ האמיתי התענוג וזה ואבא, בעל להיות חוזר אתה הבמה מן יורד
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: בויג״ם דו הכל!״ אגלה שנים חמש ..נעור סו
 קארלוס ידידה בחברת פורחת בתעוזה, עצמה חושפת פלוס 40ה־ בת הכוכבת שוב. מדהימה ב.ב.
 ספרה בכתיבת עוסקת היא שנים שלוש כבר שבסן־טרופה. בחווילתה מירקו, החדש וארוסה (בתמווה)

 בוקר בכל טוענת. היא בידה, זמנה הכל״. את בו ״ולגלות שנים חמש בעוד לסיימו ומתכוננת האוטוביוגרפי
 הנסיון שפני ומישקפי־שמש. שיזוף תכשירי הכוללים עסקיה, מצב את לברר כדי לפאריס, מטלפנת היא

 מייוחדים, לתנאים וזוכים פאריס ליד רגוע בכפר משוכנים במיפעליה הקוסמטיקה מעבדות את ששימשו
 שיבער, בחווילתה מתגוררים שלה והמטפלת ארוסה מילבד חובבת־החיות. הכוכבת של לדרישתה הודות

צחורות. יונים ולהקת חתולים שמונה כלבים,
 :התפריט ידידים. עם וארוחות ארוכים טיולים לשבוע, אחת בשוק ביקור :הכוכבת של יומה סדר

הצרפתית. בריביירה התיירים של הרב לצערם ממועדוני־לילה, רגליה מדירה היא ודגים. מגוונים סלטים

:,האמינגוו מאוגו

מיין מתוקות נשיקות

 נכדתו ,24ה־ בת האמינגווי מארגו
 נחה המפורסם, הסופר של היפה

 השני. בעלה פושה, ברנרד בזרועות
 סרטים, מפיק סופר, ),40( פושה

 הכיר ופסיכולוג־חובב, פירסומאי
 בדיוק האירוניה, למרבה מארגו, את

 בעלה את הכירה שבו במקום
 שהפעם ״אלא ווטסון. ארל הראשון,
 מארגו, טוענת מיד,״ פעלה הכימיה
 על סבא, על־ידי לה ניתן ששמה

 מארגו״. ״שאטו המפורסם היין שם
 עיסוקיו שאר בין הוא החדש בעלה

 הכרתיו ״מאז יין. וטועם מיסעדן גם
 אני לרקוד תחת כליל. חיי השתנו

 מוסיקה לשמוע לקרוא, מעדיפה
 שסבא קומבינציה אהבה. ולעשות
בשימחה.״ מאשר היה בוודאי
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