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הזוחות הדזונ׳ת של זזעזנזב הסוף פון־אופל: כויססינה

התופש אל בחזרה זזאטזס: הובר
 הובר לחופשי יצא האבאנה, של בכלא מאסר שנות עשרים אחרי
 שמאור האיש קאסטרו. פידל של יד־ימינו בשעתו שהיה מי מאטוס,

 רוג׳ליו ובנו כרמן בתו בזרועות נפל בכלא, לו ואבד כימעט עיניו
 שאותם ילדיו, מארבעת שניים למעלה), בתמונה הפגישה, (בשעת

המהפ בין מאטום היה ׳59 בינואר 1ב־ מאסרו. תקופת בכל ראה לא
 האבאנה. על ההשתלטות בעת קאסטרו של עוזרו המנצחים, כנים

 סר ואז כמורה, למיקצועו לחזור ביקש מכן לאחר חודשים עשרה
 בעלה את לטהר ניסתה לואיזה, מריה אשתו, קאסטרו. בעיני חינו

 פעמיים. בעצמה ונאסרה הראשונות מאסרו שנות ארבע במשך
ילדיה. ארבעת את גידלה שם למיאמי, עברה כך אחר

 ,34 בגיל והיום, אביה, את איבדה 20 בגיל להתאבד. ניסתה 18 בגיל אמה. את איבדה 17 בגיל
 ביותר הכבד המישפט היה זה צרפתי. בית־מישפט של גזר־דין על־פי מאסר שנות עשר לרצות נישלחה
 בחברת למעלה, (בתמונה פון־אופל (״פוצי״) כריסטינה של העצובה ההיסטוריה וזוהי, בסמים, סחר בנושא
 על־חם נתפסה היא באירופה. ביותר העשירות היורשות אחת גזר־הדין), מתן לאחר זאכם, גינתר דודנה,

 מבריחי־סמים. של רצינית רשת מאחרי היוזם המוח שהיה קארג, מיכאל חברה עם יחד ׳,77 בקיץ
 אמר לכריסטינה,״ ״לבי מאסר. שנות 20ל־ נידון כריסטינה, של 4ה־ בת ילדתה אבי גם שהוא קארג,
בשעתו. התאבד אביו עשיר: יורש של בטרגדיה התנסה הוא שגם אחרי לבתה, לדאוג שייאלץ דומה,

דתית קאו״וה אז פוליטית קאו״וה לא אם מארסו: גי׳זזי
 החביבות הנקודות אחת נוספת. נשיאות לתקופת אותו יקדם קארטר של ההומור שחוש להאמין קשה

 את הקלעים מאחרי ביקר כאשר היתה, בנושא שלו האחרונה ההתבדחות שלו. הדתית הנקודה היא עליו
 בהצגה הממלא אדם, לתיאו סאלומוז. האופרה את קנדי שם שעל במרכז שהעלו מווינה, האופרה שחקני

באפטיסטי.״ הנני אני גם ״היי, :בצהלה אמר הבאפטיסט) (ג׳ון המטביל יוחנן תפקיד את

חדשה גאונו להיות : קריסטל ב׳ סיל
 .בעימנואל, הקולנועי שמה את שעשתה מי היפהפיה, ההולנדית

 בסרט לאחרונה השתתפה היא בארצות-הברית. מזלה את מחפשת
 בנוסח הוליוודית תדמית לה לעצב ומנסה 79 קונקורד האמריקאי

 אחד שזהו האחרונים, בצילומיה לבושה מעיד כך (על גארבו גרטה
 במותחן נוסף בתפקיד זכתה הקונקורד צילומי את כשסיימה מיל מהם).
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