
זוסתזת גלות עז־ ורמז וג״ן:
 אחד שבוע במשך לפחות אבל בלהבות, לעלות עומד העולם
 חג־המולד בין החדשות. מן להתעלם פאריס העיר לעצמה הירשתה

 עד מערב שנמשכו ריקודים של באורגיה הכל יצאו סילווסטר לליל
 למעלה) (בתמונה רג׳ין, הדיסקוטקים, של הגדולה כשהכוהנת הבוקר,
 תוכנית הסלקטיביים ממועדוניה באחד מארגנת ואף הטכס, את מנהלת

 להשרות וצריך כואבות שהרגליים הפלא מה היפים. לאנשים טלוויזיה
שמפניה? בדליי אותן

תודו פצצות 01 זד דוק: גיון
 מפורסם מסדהכסף, של פיקצועי יפהפה פעם שהיה דרק, ג׳ון

 עכשיו עד לו היו פצצות־מץ. הן נשותיו שכל כגבר במיוחד היום
 ודאג בעירום אותה כשצילם יכולתו, כמיטב עזר אחת לכל שלוש,

 :לראיה אמונים. לו שומרות הנשים כולו. בעולם יתפרסמו שהתמונות
 אורסולה הראשונה, אשתו משמאל השלוש. מן שתיים עם דרק

 ביותר המבוקשת פצצת־המין דרק, בו החדשה, אשתו ובאמצע אנדרם,
באמריקה. היום
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גוסקווה את להסביו צריו שוב :מארשת גיווג׳
 האם קשה. דילמה בפני אלה בימים עומד בצרפת, הקומוניסטית המיפלגה מזכיר מארשה, ג׳ורג׳

 את ולאבד טובים, מקומוניסטים שמצפים כפי לאפנגיסטאן, הסובייטית הפלישה מאחרי לעמוד עליו
 עצמאית עמדה לנקוט להעיז עליו שמא או למיפלגתו, האחרון בזמן שרכש הניכרת הפופולריות

 הגיבור מי ספק היה כשלא ויאט־נאם, בזמן היה טוב כמה הגדול. האח לגלות שעשוי הכעס למרות
הנבל. ומי
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 תוזסוכן התקרית
חאמויקאייס לגבויס

 בארצות- 1979 שנת סיכומי כל
 מאר־ שלי כך על מצביעים הברית

היסטו השנה עשה (למעלה) וין
 פרידתו באופן אלא בסרט, לא ריה.

 במשך זוגו בת טריולה, ממישל
מח את ביקשה היא שנים. שש
 זו בתקופה שהרוויח הכסף צית

 ובית- לחיים, כשותפתו לעצמה,
 אלף 108 לה לתת הסכים המישפט

 גבר כל מפחד יום, מאותו דולר.
 יעלה פן פילגש, לקחת אמריקאי

 מי יש אם תועפות. הון הדבר לו
 מאר- הסתבך מדוע לדעת שרוצה

ב זאת לראות אפשר כל-כך, ווין
 כיתבי־עת בכמה משמאל, הרחבה.

 של צילומיה מתפרסמים אמריקאים
 על גאה ״אני טריולה. הגברת

 נשים גם להבא שישרת התקדים
 הזמן ״הגיע מכריזה. היא אחרות,״

מש הם שכאשר ילמדו שהגברים
 בדירת מיברשת־שיניים אירים
 ליותר אותם מחייב הדבר אשה,

חדשה.״ מיברשת מקניית
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