
 :כדק רונוסה
בו ומאושרת ו

 טיול היא המוסיקה ״בשבילי
 חייבת אני שלי. האגו לתוף

 אם בתוך־תוכי. מרוצה להיות
 להיט,״ עוד לחולל מצליחה אני
 מי פלק, רוברטה טוענת כף

ה שנות של סנסציה שהפכה
 עם האמריקאית במוסיקה '70

 שירו ס1נ ברכות אותי הורג
 את שראיתי הראשונה ובפעם
מעש למעלה מכרה מאז פניך.

 וזכתה תקליטים מיליון רה
(המקבי גראמי פרסי בארבעה

התקלי בעולם לאוסקר לים
טים.)
 סי- מציבות ׳80ה־ שנות אך

 כי אם שונים, מני־שאלה
 בתקליטה רוברטה של ההתחלה

 מגישה פלק רוברטה החדש
 הרבה. מבטיחה האתווי דוני

מפ אינה המיסחרית ההצלחה
 יכול ״האמן אותה. חידה

 מיסחרית הצלחה עם להעפיל
 פיקאסו, עשו כך למרומים.

ג׳אגר.״ ומיק גרהם מארתה
 עד כשגילתה נדהמה פלק

ש בארצות ידועה היא כמה
 סיירה שם למסך־הברזל, מעבר
מכי כולם ״הם שעברה. בשנה

 צהלה שלי,״ השירים את רים
משי אין שם בפולין, בהיותה

בחנויות. תקליטיה את גים

בקולנוע כדורגל קוב סטארונה: סילווסטו
 מעצב כשהוא בכדור, לטפל מסוגל שהוא מוכיח סטאלונה

 בסרט קורה זה הנאצים. עם המתמודדת קולנועית בנבחרת שוער
שו בין בבודאפסט. אלה בימים המצולם הניצחון, אל לברוח בשם
ארדילס. ואוסקר הברזילי, פלה מור, בובי קיין, מייקל :לנבחרת תפיו

בסדטוונז בן אמרה הבלה :מיסשל אדי
 המי־ומי כשכל הטרייה) הרמייה עס התמונה (במרכז מיטשל אדי הזמר נישא אביבי חתונה בטכס
 היו הראשיים השושבינים לחגוג. באים צרפת, שבדרום היפהפיה חקייט עיירת סדטרופז, את המאכלסים

 וג׳והני שלו, התקליטים בחברת למיטשל הראשונה הדחיפה את שנתן ומי המוסיקאי (מימין), ברקליי אדי
 המובהק האמריקאי לסיגנון הקרקע את והכשיר הצרפתי לפיזמון הרוק את שהכניס (משמאל), האלרדיי

 החדש לסירטו מיטשל של במוסיקה להשתמש טאברנייה ברנטראנד הבמאי בחר לאחרונה מיטשל. של
חופשה. של שבוע

:קרדו יוחאן

ן1ה אובד
 ללמוד הנאלצים כוכבים ישנם

העו כאלה וישנם כדורגל, לשחק
שח — במהופך הדרך את שים
כו להיות הלומדים כדורגל קני

 הכדורגלן קרוייף, יוהאן כבים.
בוושינג היום גר הנערץ, ההולנדי

לנב זוהר של הילה ומוסיף טון
 ,33ה־ בן קרוייף הדיפלומטס. חרת

 דבר. לכל ככוכב היום מרוויח
ותפ דולר, וחצי מיליון שכרו:

 לקבוצה־ הקבוצה את להפוך קידו
 שקט בפרבר גר הוא אלופה.

ושלו דני רעייתו עם בוושינגטון
 — העיקרית הנאתו ילדיהם. שת

השקט.
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