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מורשה 007 שנן בועה: רול

 אהובות אם בין בונד, הג׳יימס יפהפיות של הארוכה לשורה
 בוקה קארול :חדשה פריסאית תרומה נוספה אוייבות, אם בין
 אלברט המסיק על־ידי שנתפרה החדשה בהרפתקה שתופיע ,23ה־ ת

 ושערה ירוקות קארול של עיניה בלבד. עיניך למען — רוקולי
 את לסיים במינזר, שהתחנכה הנערה, הספיקה בנוסף כעורב. זחור

בפאריס. הקונסרבטוריון שליד הדרמאתי ביודהספר ואת :סורבון
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ביותר מר1הש הסוד :איגלסיאס חוריו
 שלושן, הם הופעותיו, סיור במיסגרת נכלל שלא איגלסיאס, חוליו הזמר של ביותר השמור הסוד

 איזאבלה הבכירה, הטכס). כללי מיטב לפי עימו סועדינז כשהם זו בתמונה נראים מהם (ששניים ילדיו
 איזאבל, אמם, אנריקו. הוא שביניהם והקטן החמש, בן ג׳וליו״הבן, משמאלו לימינו. יושבת השבע, בת
 נפלאה אשה ממני, התגרשה ״היא לבקרם. כדי הזדמנות שום מחמיץ אינו וחוליו במדריד, עימם חיה
התוודה. תמונתי,״ עם רק לחיות הסכימה שלא משום זו,

 :ש7וו ואסל
א ד נ י נ ה  ל

ו1נאי1ווא מניסה
 מראקל מתוך תמונה זוהי

 כוכבת נראית שבה באהבה,
 יושבת וולש ראקל הקולנוע

 ברחובה ציבורי טלפון תא ליד
 ה־ אחד כשלידה ניו־יורק, של

 והמדהימים הוותיקים אמנים
 אין רוני. מיקי בארצות־הברית,

מו שראקל הראשונה הפעם זו
 זו אך הקטן, המסך על פיעה

 כבעלת שלה הראשונה ההפקה
ה ובכו, משלה. חברת־סרטים

 רק לא פתחה היפה שחקנית
הפר בחייה חדשה בתקופה

 קצר, זמן לפני כשנישאה, טיים׳
 אם כי ווינפלד, אנדרה לסופר

נשי היא :חדשה בקאריירה גם
 ראקל משלה הפקה חברת את

 בשותפות פרודאקשנס, וולש
 באופן המשתתף בעלה, עם

 הראשון סרטיה. בכתיבת פעיל
 הוא באהבה, מראקל ביניהם,
 משחקת שבו סאנטסטי מחזמר
 נוצצת. קולנוע כוכבת ראקל

 הנשיאה ממהרת זאת עם יחד
 בדעתה שאין לבשר החדשה
תפ בקולנוע. לשחק להפסיק

 של בסרט יהיה הבא קידה
 של כאשתו אס־ג׳י־אם, חברת

 נדחה, הסרט נולט. ניק השחקן
 בגלל אחרים, רבים כסרטים
ש בהוליווד, השחקנים שביתת

 כשנשאלה מכבר. זה נסתיימה
אי פצצת־מין של תדמית האם

עמ למימוש לה מפריעה נה
 ״אינני ענתה: החדשה, דתה

 זו, מתדמית להיפרד מתכוננת
ב אותה לגוון בדעתי יש אבל

כ מישקל.״ בעלי תפקידים
 לי תוכל משלה חברה בעלת

חדשים. תנאים לעצמה הכתיב
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