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המאמינים המוסלמים את המבלבל הנפיל :תומ״נ׳ הא״ת־אללה
 משתעשע חומייני האיית־אללה — הגיעו המשיח שימי הייתכן מבולבלים: היו הטלוויזיה צופי

 עם במיטה הטלוויזיה תוכנית את שמכיר מי רק ו צלמים בנוכחות חשופת־שדיים, נערה עם במיטה
 הבדרן־חקיין אם כי הפאנאטי, האיראני המנהיג זה היה לא הנועזת. הבדיחה שמאחרי הסוד את ידע

 מנהיגים לעג בחיצי התוקף סקסי־הומוריסטי, מישדר פרטית טלוויזיה ברשת המגיש נוציסה אליגיירו
 אחד ספק, בלי היה, חומייני של החיקוי אחרת. דמות נוצ׳סה לובש פעם כשבכל ידועים, ואישים

לבת־זוגו. בינו הדו־שיח של לעומקו ירד שלא למי גם ביותר, והמפתיעים המצחיקים

ואיבודה: פ״טח
המפוצץ הרקדן

 שלוש לפני :גורל של כוחו
רק ואלפרדה פייטרו היה שנים

ל עמד הוא לבלט. ומורה דן
 קאליארי של באופרה הופיע

ב ראשי כרקדן (בסרדיניה)
 כשה- לוורדי, גורל של כוחו

הנ בעוון אותו עצרה מישטרה
 פונטאנה. בפיאצה פצצה חת

 עם קשרים לו שהיו ואלפרדה,
קי שמאלנים אינטלקטואלים

 חף שהוא טען למיניהם, צוניים
 הוא לכלא. הושלך אבל מפשע,

 עד תמימות שנים שלוש ישב
 את ללכוד הצליחה שהמישטרה
ל משיצא האמיתי. הטרוריסט

 הוא מיקצוע, החליף חופשי
 ״אומנם, ספרים: חנות פתח

 בכלא שבתי זמן כל במשך
 בתרגילים כושר, על שמרתי

 אחרי אבל שונים, מתרגילים
לפ מעדיף אני עלי שעבר מה

יותר״. שקט לעולם רוש

לגובה מפיצה איוו בתשט״ן: ריאוגוד
 בין ביותר הטוב המלחין המלחינים, בין ביותר הטוב המנצח
 חייו אורח שבגלל ברנשטיין, ליאונרד זכה אלה לכינויים המנצחים.

 בדומה עליו, והדיעות בו המקנאים רבו יוצאת־הדופן, והתנהגותו
 אם גם לשחקנים. ולא לכוכבים הקולנוע מבקרי של להתייחסותם

 מצפצף. הוא המנצחים,״ בין לגובה הקפיצה ״אלוף אותו מכנים
המאמבו. בקצב בהתעמלות־בוקר בפאריס הצטלם הוא :לראיה

0

והניס הגיס רמען הכו שזית: סטיב
 (״אדווארד״) טדי של הבחירות במערכת המרכזיים האישים בין

 של-טדי הבכירה אחותו עם (בתמונה סמית סטיב גיסו, בולט קנדי
 בעלה גיסו, על טדי אומר מאח,״ יותר לי קרוב ״סטיב שרייבר). יונים

 עסקיה את מנהל שנה 20 שבמשך ומי ביותר, הצעירה אחותו של
 בן כשל מראהו כי אם ,51 בגיל עתה קנדי. מישפחת של הפיננסיים

קנדי. של הבחירות מערכת את סטיב מנהל ,35
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