
 :ווו נאטאו־
 שדונתירה היווה

ילס !10111) את
 ■(בדיוקן תינוקת בהיותה כבר

 חיוך לה היה באמצע) למעלה,
 לשם ענתה אז אבד מיקצועי.
 זמן שבתוך אלא גורדין. נאטאשה

 ניקולאס של שבתם הסתבר קצר
 מרוסיה שבאו מהגרים זוג ומרייה,

 לא ילדת־פלא היא לארצות־הברית
 עשתה 5 בגיל הוריה. בעיני רק
 כש־ 7 בגיל הראשון. סירטה את

 אמר לנצח הוא המחר את הסריטה
 וולס, אורסון שלה, הפארטנר עליה

 שהיא עד טובה כך כל היא כי
 וולס אורסון ואכן, אותו. מפחידה

 נאטאלי עומדת 41 בגיל היום, צדק.
 ולפניה סרטים 49 כשמאחוריה ווד
 השמיים רק כי אומרים ישנם —
 של הדרמתית ליכולתה הגבול הם

 על הופעתה עם יחד זו. שחקנית
מנ כשהיא במט״אור הגדול המסך
 הבית, מן הרוסית השפה את צלת
ה הזוגות באחרון מככבת היא

 ניראתה הקטן המסך ועל נשואים,
 מול משחקת כשהיא אהבה ברומן
מה הם במציאות ואגנר! רוברט

הנשו הזוגות מאחרוני אחד ווים
 של בלעדי שיא עם בהוליווד אים

 שנה), 22 לפני (לראשונה, נישואין
חוזרים. ונישואין גירושין, ואחותה הוריה לפני רוקדת 7־ה בת נאטאלי

49 מס׳ בסרט וזוהרת יפה ,41 בת היום, ווד, נאטאלי

28ה־ בן ואמר לרוברט נישאת 19ה״ בת נאטאלי

״34 מס׳ ברחוב ״נס בסרט 9ה־ בת נאטאלי

 ;03ווידיא <״ון
 חאוסקו־ס אווו

תיחסוח 1סנ7ו
 ארוכה שורה שכתב האיש .

 לסירטי רבי־מכר פסי-קול של
 מילחמת דוגמת בידיוני, מדע

 ו־ סופרמן מלתעות, הכוכבים,
 הוא השלישי הסוג מן מיפגשיס

 דוכן־המנצ־ את שיירש הוא
ה תיזמורת של הנכסף חים

 בעצמו הוא מבוסטון. טיילת
 אם הבחירה. מן מופתע היה

ל מועמדויות 14 בכיסו כי
 3 בפרס זכה (שמתוכן אוסקר

 6ו־ איימי פרסי 2 פעמים),
 מעולם הכיר לא גראמי פרסי

 התיז־ של הקבוע מנצחה את
נר לסמל אותה שהפך מורת,

 אר־ האמריקאי: הדגל של דף
 ה־ על שניצח מי פידלר, תור

 שנים חמישים במשך תיזמורת
 החגיגית כניסתו את רצופות.

 למימסד 49ה־ בן וויליאמס של
הש תסמל המכובד המוסיקלי

 מפרי לכינור קונצ׳רטו מעת
הפיל התיזמורת על־ידי עטו

מסנט־לואיס. הרמונית
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