
!׳רקורנוע שיין העתיד מקומן. על
 האבנים להקת את ג׳גר מיק גילגל שבהם שנה עשרים אחרי

התק בשטח הבינלאומיים המכירה מיצעדי פיסגת אל המתגלגלות
 אולפני־הק- עוד לא בקאריירה. מפתיעה תפנית על החליט ליטים,

 היה העיקרי המשכנע הסרטים. אולפני של שעתם הגיעה — לטה
 בדרמה להשתתף ג׳גר את ששיכנע הרצוג, וורנר גרמני, במאי דווקא

 מכובדת בחברה עצמו את מצא ג׳גר פיצקאראדו. בשם היסטורית
 רוברארדס וג׳ייסון האיטלקיה, קארדינאלה קלאודיה שחקנים: של

 דאשייל הסופר של דמותו את שגילם ותיק אופי (שחקן האמריקאי
 פראיים, לאתרים בחולשותיו הידוע הרצוג, ג׳וליה). בסרט האמט

ברזיל. של בג׳ונגלים ורובארדס קארדינאלה ג׳גר, עם מסריט
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הרוק אליל1 תגתועה פאשלה בוינסביל: !׳השריה
 ההוליוודי. בעולם אפילו הדופן, ויוצאי צפויים הלא הזוגות אחד הם גיב ואנדי פרינסיפל ויקטוריה

 צעיר גיב אנדי הרוק אליל .37 בת היא דאלאס, בסידרה יואינג פאמלה בתפקיד המופיעה פרינסיפל,
 אורחו מפי שמע דו־ידסון ג׳ון כשהמראיין טלוויזיה בתוכנית נפגשו השניים שנה. 14ב־ כימעט ממנה
 הפתעה לאנדי הכין דוידסון פאמלה.״ את הכלל מן להוציא פרוטה, שווה אינה דאלאס הסידרה כי גיב אנדי

 מבעלה גירושין בהליכי פתחה והכוכבת נפרדים לא השניים מאז ובעצמה. בכבודה פאמלה את :בתוכנית
סקינר. כרים

 :ל!איס גירי
 חוולסת׳ מדוע

מאשת* להתגרש
ביש המבקר לואיס, ג׳רי

ב זו בתמונה נראה ראל,
 אשתו כשפטי, הטובים ימים

 עדיין היתה שנים, 36 במשך
 מאושרים היו והשניים אשתו

בי ורוני. גארי ילדיהם עם
 הזוג בני כידוע נפרדו נתיים

 — חדשה אהבה מצא ולואים
 פיטניק. סנדי בשם רקדנית

 לחלק ממשיד שלואיס אלא
המח כל את לשעבר לאשתו

 אשה ״היא האפשריות: מאות
 הגדולות הנשים אחת נעלה,

 הי- היא בחיי. להכיר שזכיתי
 נהדרת, ואם מסורה אשד. תה

שמעו הרגשתי אחד יום אבל
 נשאתי ילדות. לי היתד. לא לם

 .״18 בן כשהייתי לאשה אותה
 שנה היתה האחרונה השנה

 של שנה ולפטי; לג׳רי קשה
כס ומאבקים גירושין מישפטי

 לטרגדיות המשף שהיו פיים,
בשר עליהם שניתכו האישיות

 האב, מות זה היה תחילה שרת.
 הופיע שאיתו לואיס, דני

 הבמה. על בחייו לראשונה
 נהרג האב מות אחרי שבוע

 רונאלד לואים, של הבכור בנו
 אחר- דרכים. בתאונת ,31זד בן
 פשיטת- על להכריז נאלץ כך

מת שלואים נראה היום רגל.
 הבא, הקולנועי תפקידו אושש.

 בסלו נירו דה רוברט מול
 חזרתו את לסמן עשוי הצחוק,

לקולנוע. המחודשת
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