
מוי חשופה תדמית :סומוס סוזאן
 סכסית,״ להיות אוהבת אני אבל בעירום, יותר אצטלם ״לא
 בארצות־הברית, דיי דודים של מקומה את שירשה הזמרת מצהירה

 שלוש לפני פלייבוי הירחון עבור שעשתה עירום שתמונות אחרי
 האמל אלן בעלה בלילות.״ סיוטים לי ו״גרמו עתידה על איימו שנים
טוב.״ בהן נראית דווקא ״היא ספורטיביות: ביתר העניין את לקח

וין וווו האנונה האחות ג״ל: קריסטד
 הקאונטרי- זמרת אבל מלב, השכיחוה קצת והרוק הדיסקו אמנם

 לין, לורטה האמריקאים), הכפרי העממי הסיגנון (שירי אנד־ווסטרן
 חייה על עושים והיום המלכה, האמריקאים בעיני נחשבת עדיין
 אחותה של כוכבה זורח בינתיים בדמותה. ספאסק סיסי עם סרט

 גראמי בפרס זכתה היא שבתמונה). (היפה גייל קריסטל הקטנה,
החבובות. עם בתוכנית ונראתה שלה האחרון רב־המכר על

ם י ש ג ם א ל ש ב

: ג״ס ס מ
 הגוודה תווזדותות

נוח באודם וווו
מא 913 של וההתאבדות הרצח

 ים׳ג שבהנהגת המוזרה הכת מיני
 גלים עורר 1978ב* בגויאנה ג׳ונם

 לעורר ועתיד בשעתו, זעזוע, של
ה קרובי בקרב זועמים רגשות
 רשת :העיקרית הסיבה מתים.

 ״רייטינג״ אחר במירוץ סי־בי־אס
 מיספר שפירושו ,79—80 לשנת
 דרמה הסריטה צופים, של גבוה

ש מאחר האסון. על תיעודית
 ה רשת של קרנה עלתה לאחרונה
 על סי־בי־אס החליטה אי־בי־סי

 האפשר ככל סנסציונית גישה
 האחראי המנהיג, לתפקיד ובחרה
 :בשם ידוע לא בשחקן לטבח,
 בכך הגדולה שמעלתו בות, פאורס
 ג׳ונס לג׳ים להפליא דומה שהוא

שח את — זאת לעומת המקורי.
 המיק- מקרב בחרו המישנה קני

 ואקא- ברנדה בייטי, נד צוענים:
דיהרסט. קולץ רו,

 ; 00־1 דין8דא<
 ,קולנוע א־וזוץ
בלבד
 שחקנית היא ביסט ז׳אקלין

אי שתפקידיה יפהפיה קנדית
 וחבל. ביותר המשובחים מן נם

 דמותה את שיחקה באחרונה
ב (קנדי) אונסים ז׳אקלין של

 שזכה אונסים, חיי על סרט
 עכשיו צוננים. של בקיתונות

 תדמיתה את לתקן מנסה היא
 מק- פלישת על חדש בסרט

כ ,1950ב־ לקוריאה ארתור
 דרום- ילדים חמישה שלצידה

 את להחליף ותפקידה קוריאנים
במצי שהתייתמו. לאחר אמם
 אם איננה עדיין ז׳אקלין אות
נשואה. לא אפילו והיא


