
 נוסד: נוסילה
העז

שעשזעים בחיית
 של מותו לאחר שנים שלוש
גרו עצמה את מייצבת אלביס,

 אבל לאט, לאט היפהפיה, שתו
 קל. היה לא זה בביטחון.
ורכי שמועות הילכו מאחוריה

מפר דבורים של כנחיל לות
 מיש־ שיעורי לקחה היא כסות.

 פחדי על להתגבר כדי חק
 במיבחני ונכשלה שלה, הבמה

 אחריו גורר כישלון כשכל בד,
בהצ ספק ומטיל כבד, הד

הת ואז הבא. במיבחן לחתה
מיו להופעה התוכנית פוצצה

 מיש- במסגרת בטלוויזיה חדת
 ושוב אורלנדו, טוני של דרו

 הרכילאיות. הלשונות קישקשו
 שוב להתחיל מנסה היא עתה

 המוקדשת טלוויזיה, בתוכנית
 ביותר. עליה האהובות לחיות

 עי- עליה, החביבות החיות בין
 איתה מככבת מהן שאחת זים,

 יותר ותיק שחקן לצד בתוכנית
התוכ מרדית. ברג׳ס ומנוסה:

 נראית לנוער, המיועדת נית,
 ביותר הנעימה הדרך היום לה

 :הקטן המסד על להתחלה
 לבתי שארשה תוכנית ״הנה

 פרסי- של מישפחתה לראות״.
 היא שלושה: היום מונה לה

 מארי ליזה בתה, את מגדלת
 רו- מייקל עם יחד )—(פרסלי
ואר שלושים בן דוגמן ברטס,

 בגלוי: בפרסילה התומך בע,
ה הגברים לגזע שייך ״אינני

 להיות מתכוון ואיני שתלטני,
 ״אני טוענת: והיא המלך״.
 שאוכל גבר עם יחסים מחפשת
בצמי ואם איתו״. יחד לצמוח

 לא למה מדובר, טבעית חה
הביתה? העז את גם להכניס

עזלס ־1111 מעתה : טואוולטה ון ג
 הכישלון השני. בסירטו כישלון כולם לו נבאו גריז את כשעשה

 לנבא ידע לא שאיש מה אבל רגע, אחרי ברגע שהבטיחו כמו בא,
 את הביאה זו הצלחה עירוני. קאובוי השלישי סירטו הצלחת היא

 של הרך במלט עצמו אח הנציח שם לקליפורניה, טראוולטה
עילם. יעד מעתה החיים הגדולים כל כמו הוליווד, ׳מידרכות

עש להישאר זאת ובכל בגשם שיר לשיר : קלי ג״ן
 במטרייה. מכוסה כשהוא הבריטי הממלכתי הסינמטק בימת על שעלה הראשון הגבר הוא קלי ג׳ץ

 לורד של בחסותו במינה ומיוחדת מבדרת לימודית הרצאה של ערב לפתוח המיוחדת דרכו זו היתד,
 הבלתי- הקטעים ואחד בהוליווד, תולדותיו על אין־ספור בסיפורים קהלו את ריתק קלי טיילור. ראסל ג׳ון

 קטע אולי בפאריס. אמריקאי מתוך בגשם אשיר שיר היה, כמה יודע המי בפעם לקהל, שהקרין נמנעים
 בהמשך קלי לג׳ין קרה מה אחת: שאלה רק נשאלת הקולנוע. בתולדות ביותר הידוע הסולני המחול
 כיותר הניאה הניצב בוודאי היא י קטע באותו בו המתבונן השוטר של בגורלו עלה מה אבל ידוע,
הזמנים. בכל
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