
האדמה על מלאו :חנוטס טדה
 ברגליים ניחנה רק לא צ׳יארלי של. למלאכים האחרונה התוספת

 בנעוריה שברחה מי האדמה. על תהיינה שהן דואגת אלא חטובות,
 היותה בשל מבעלה הופרדה אך בסתר, נישאה ומבית־הספר, הבית מן

 נשואה היא לו רוברטם, ברי הסופר, בעלה עם שלווה מצאה קטינה,
 ילדים לגידול להתמסר כדי עשירה, להיות :חלומה שנים. שבע זה

לנצח״. ברי עם והעיקר, סוסים, ולגידול

 אשתו לצד תמיד מרומם, במצב־רוח תמיד נראה דיוויס סמי
 — והיהודים הכושים חשבון על בדיחה עם ותמיד אלטובים, היפהפיה,

 מדי״. יפה שאני הצרה מן חוץ בחיי, משתלמות הכי הצרות ״שתי
 המאפייה, עם קשריו על נחקר סינאטרה, פרנק כשידידו, אלה, בימים

יהודי״. מספיק לא הוא כי בעיות, לו ״יש : סמי מתבדח

ל׳ בדוס עול הקפיא׳ היודע! :ציאן זיקי
 לו יש שבתמונה). הניתור לפי לראות שאפשר (כמו גמיש והוא סיני הוא מצחיק, הוא צעיר, הוא

 אתה אזי אליל, אתה אם העולם של זה שבחלק לשער, וקל במיזרח־הרחוק, מעריצים מיליוני כמה כבר
 קאריירה לזכותו זוקף כבר החדש, לי לברוס שנחשב צ׳אן, דקי ואמנם, מיליונים. הרבה של אליל

 תיאטרון, פנטומימה, לוליינות, ריקוד, למד שנים עשר ובמשך פקינג של באופרה הופיע 7 בגיל :נכבדה
 בשיטת שהוסרטו בערך, פעלתניים 'סרטים במאה - הופיע 18 בגיל וקונג־פו. איגרוף קאראטה, ג׳ודו,
בא. הסיני בשם בסרט ,1978ב־ לו ניתן במערב, שפירסמו הראשון ותפקידו בהונג־קונג, הנע הסרט

ג״נה
 רוסנדיגיזח:

 הנחרה האו!נה
ניוהד
 גם נוהם נוהמת, כשלולו

 גם צוחק צוחקת, כשלולו הוא,
 הגרמני הרועה בארי, כי הוא,
 הוא לולובריג׳ידה, ג׳ינה של
 וממושמע, נאמן כלב סתם לא

 (תופעה לגבירתו דומה גם הוא
המתחי נשואים, לזוגות הדומה

 אחרי לשני האחד לדמות לים
 הוא בארי בצוותא). רבות שנים

ה של ביותר הגדולה אהבתה
 תעודית צלמת שהפכה כוכבת,

המ מן ולבד ביותר, מצליחה
 הצמוד ממנו לבד אין צלמה,
 כישרון את אך העת. כל אליה

 מן ירש לא הוא שלו החיקוי
 של תוצאה זוהי השחקנית:

ה בבית־הספר ממושך אימון
 רועים לחינוך ביותר מיוחם

ה הגיע משם במינכן, גרמניים
הנ״ל. מיוחם
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