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ו תית־הבו1ארצ נשיא ■רזיה ונעל■ •נם ..*בוא פוזרה: גי״ן
 (כמו יום כל שעה מתעמלת היא ובו פרטי, התעמלות אולם לעצמה רכשה פונדה ג׳יין הגברת

 שעשתה כפי פין־אם, של בתמונות להצטלם שוב החלה במותניה עדיין שנעוריה להוכיח כדי בתמונה).
 חוזרת היא העירום, בסצנות כפילה לה היתד. הביתה שבשיבה בעוד ואדים. רוג׳ה הקודם, הבעל בימי
 היא ן זה וגם זה שמא או פירסומתו תעלול או הזיקנה מן פחד המצלמה. לפני גופה את וחושפת עתה

 ארצות- נשיא יהיה והוא יבוא יום כי ומאמינה בפוליטיקה לרוץ היידן, טום לבעלה, במרץ עוזרת
חיי!״ ימי כל טום את שאוהב יודעת ״אני מבטיחה: היא בינתיים הברית.

אוח וממה אשמי : פארק פיטר

מאהבה אזאייה: מאודי חולי דוש׳
והשחקנית שמו בין נ!ו₪

 הזמר־שחקן־כוכב־הטלוויזיה באיטליה: ביותר המדובר הזוג זהו
 האתיופית והשחקנית דורלי, ג׳והני המגף, בארץ ביותר המפורסם
 השחורה הגיסה שהיתה האכסוטית, האתיופית אראייה. זאודי השחומה

עי בסרט — עימנואל של הוואריציות באחת קריסטל סילבי של
 באיטליה. זה מסוג בסרטים רבה להצלחה זוכה — השחורה מנואל
הזמ ומן מודוניו דומינקו של דורו בן דורלי, ג׳והני זאת, לעומת

 סרסי-פעולה של מסויים בסוג בהצלחה מופיע הישן, בסיגנון רים
 ממלכי אחד עדיין הוא אבל ביותר. המשובחים מן לא איטלקיים,

 קאתרין השחקנית של בעלה היה דורלי איטליה. של השעשועים
שבא. מלכת צאצאית של הקסם מן טועם הוא ועתה טסאק

ב פאלק, שפיטר להאמין קשה
 קולונד של המרופט הגשם מעיל

 היא עובדה אך מין. סמל הוא בו,
אמרי והאזנה קהל דעת שבסקרי

ה חמשת על נימנה הוא קאיים
 הנשי המין על הנערצים גברים

 טוען הוא אמריקה. כוכבי מכל
להי הצליח כיצד מבין שאינו
 שעה בסמרטוטים, מקסים כה ראות
 שרה את לאשר. כשנשא עתה, שרק
 התחיל בתמונה), (איתו דאנס

 שחקנית אשתו, כבן־אדם. להתלבש
 לו שקונה היא ,28 בת. יפהפיה

הר בי ״יש החדשים. בגדיו את
 ״ולכן פאלק, אומר הצועני,״ מן בה

התב עם להסתובב תמיד נהגתי
או ואני בי, השתנה משהו דה.
בבית.״ שרה עם לשבת עתה הב

ם ה העול 2207 הז


