
תער להטו חלית■ תמיד מר: קארזל
 שדם היפהפיה הקנדית לור, בקארול נערי דבר שום בה אין לא,

 בקאן פסטיבל־הסרטים אותה גילה מאז בעורקיה. זורם אינדיאני
 ושמה נערה מתוק, (מרט רבים וסרטים ארוכה דרך עברה 1073ב־

 ג׳קין ג׳סט הבמאי־צלם של הצעתו ביותר לה קסמה אך נורמלד)
 גבריים. ובגדים תיסרוקת עם אופנה שבועון של לשער אותה לביים
רב־קסם. ״שארלו״ :והתוצאה צהלה. לנער,״ להפוך חלמתי ״תמיד

נישואין ,תבשיל :חאעינגת■ #ארגו
 לה קרא האמינגוויי ״פאפא״ :הסבא מן רחוק לא נפלה הנכדה
 למיסעדן נישאה היא מארגו״. ״שאטו המשובח היין שם על ״מארגו״

 מעדנים אותה ומאכיל במאנהטן עימד, החי צרפתי ואשף־מיטבח
 ברנארד, המשופם, ובעלה מארגו נראים בתמונה בעצמו. ממציא שהוא

 בווילג׳ למיסעדה בדרך כשהם ג׳ונסון, ג׳זז הטלוויזיה שדרן עם יחד
בנידיורק. לבתי־אוכל מפורסם מרכז שהוא

ם ם1)!!!!! עול ב

ח: ג״יו ואש־העיו גבות בשירות •הבעל, חבת בא׳
 (נראה מקמאלן ג׳יי בעלה :המישפחה כל את העיר לענייני הכניסה שיקאגו העיר ראש באירן, ג׳יין

 חברת כדוברת משמשת קתי, בתה, ואילו העיריה של עיתונות לענייני כניספח משמש בתמונה) עימה
 בשרות ציבוריות למישרות כולה המישפחה פלישת לפשר ג׳יין את כששואלים העירונית. התחבורה

 של ברוטאלי לחץ הוא פוליטיקאים של מישפחות על ״הלחץ היסוס: בלי מגיבה היא המישפחה, בעלת
 הלכה הפוליטיים, לחיים המישפחה כל את לרתום איפוא מוסב ארוכים. למרחקים ונסיעות ארוכות שעות

כן.״ לעשות החוכמה מן לדעתי מעורבים. יהיו שכולם כדי למעשה,

 :ובתו דובר
באה ההשראה

נדון עם
 ז׳ילבר בחר מדוע לדעת קשה

 על האהוב לכלבו לקרוא בקו
 אך נרון. המטורף הקיסר שם

 הצרפתי, שהזמר־מלחין ידוע
העוצ בעל ״הזמר בשם שזכה

 הוולטים״, אלף מאה של מה
 ה- כשידו השראה לקבל נוהג

ה קלידי על פורטת האחת
 השנייה וידו (בתמונה), פסנתר
 כי נראה כלבו. את מלטפת

 שלווה, לו מצא 52ה־ בן הזמר
מפא המרוחקת כפרית באחוזה

 כבשים טרקטורים, בחברת ריס,
 אינו שבקו מסתבר וסוסים.
ש שירה, ביצירת רק מסתפק

בוטי בשני תימכר בקרוב כן
תו גם בקו דילבר ששמם קים

 המלחין הזמר של חלב צרת
 יום 60 בן לסיבוב יצא ובטרם
 הוא ולרוחבה, צרפת לאורך

ו טבעי במזון עצמו את מזין
 כשהוא המלך, כיד בשלווה
 התרנגולות את בעצמו מאכיל

ו סוסים על רוכב והכבשים,
 :והעיקר הכלבים. עם מטייל
 ושל שלו הילדים, עם משחק

השכנים.
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