
ואמר **מנוו לקראת ברסון: ריציארד
 בארצות־הברית, החי המהולל הבריטי השחקן סרטון, ריצ׳ארד

הטוב. ידידו בחברת שלו, הקבוע הבוקר טיול את עושה
 בידי קאמלוט במחזמר הראשי התפקיד את שהפקיד לאחר

 להתחיל ומתכונן והבריא, היטב נח הוא האריס, ריצ׳ארד
 המדובר המלחין את יגלם הוא לטלוויזיה. סידרת־ענק של בהסרטתה

ואמר. ריכארד דווקא, בישראל, ביותר

לדויד #וקדש הספר וארטן: ,סילב
 פטרילו הטלוויזיה, שדרן בחברת מאושר קורנת וארטן סילכי

 לפני להציג כדי בתוכניתו, להתארח אותה שהזמין סאבאטייה,
 אותו כתבה היא הראשון. סיפרה את במולדתה הטלוויזיה צופי

 עברה לשם שבקליפורניה, בסנטה־מוניקה הבית, מן רחוק דווקא
 מקדישה אני הספר ״את האלידיי. ממוני פרידתה אחרי לגור
.15 בן היום הוא דויד למראיין. סיפרה דויד,״ לבני ביותר, לי ליקר

.בשלו! *!!שיג! .

האס מדמות יוחד חלש מיו׳ סמל גיאגד: מיק
 שהוא אמר מי פירסום? אוהב שהוא אמר מי
 עניין הם הפרטיים שחייו אמר מי להצטלם? אוהב

 בחיבוק הצטלם שהוא אמר מי ובכלל, ציבורי?
 הבל חשוף? בחזה לחיים שותפתו עם אינטימי

!הבלים
 זאת בכל הוא שבתמונה הגבר מה, משום אכל

 בעולם, 1 מיספר הרוקנ׳רול כוכב מאגר, מיק
 ביותר היקרה הדוגמנית הול, מרי היא והאשה
 לא אחד אף השניים של הפנים הבעת לפי בעולם.
 הבריטי הצלם לא אפילו כך. להצטלם אותם הכריח
 התמונה, את שצילם פארקינסון, גורמן הידוע,
 כל־כך להוט היה לא אמו, את צילם שמאז והטוען

ג׳רי. את לצלם אוהב שהוא כשם אשד, לצלם
 המיקצוע. מן חלק היא שהתחסדות נראה מילא,

 שאני חשבתי ״תמיד :מיק עצמו על אומר מה הנה,
 והמרובע המנומס המחונך, ההגון׳ הנורמאלי, הבחור
 עלי כותבים מה קראתי כאשר מכיר. שאני ביותר

 הגמור ההיפר את בי שרואים ראיתי בעיתונים,
מדוע.״ לעצמי לתאר יכול ואיני

ץ אותו כינה עצמו, את שלו הגדרתו לעומת  מ
 שהוא אמר כואי דיוויד ואילו ״בדיחה״ לנון
 אפשר כמה האם.״ מדמות יותר חלש מיני ״סמל

 למרבה נרצח, לנון אלה? של דעתם על לסמוך
 של ביותר הקרוב החבר הוא בואי ודיוויד הצער,

ג׳אגר־הול. בני־הזוג
 הגישו בראשם וג׳אגר המתגלגלות שהאבנים לפני

 בסן־פדאנציסקו, שלהם האחרון הגדול הקונצרט את
 הגדול הרוק לאירוע שהפך — שבועות שלושה לפני

— האחרון בעשור המערבי בחוף שהתקיים ביותר

 נמוך פרופיל על לשמור הזה היסה הזוג השתדל
לעיתונות. הנוגע בכל

 לשמירת הסגולות אחת שזו אומרים ידידיהם
 מחזיק ביניהם ״הקשר שלהם. מישפחתית ההרמוניה

 זה רוחשים שהם ההדדי הכבוד בזכות רק מעמד
 ק חברים. אומרים שלהם,״ הפנטסטי ההומור וחוש לזה

 מאוד, מצליחים ששניהם העובדה כי סבורים אחרים
 בשטחים מאוד עסוקים הם וכי שלו, בתחום אחד כל

לשלווה. הערובה הם בזה, זה מתנגשים שאינם
 יוצאי־דופן משותפים חיים מנהלים הם בסך־הכל

 בשעות בדרך־כלל ישן מיק :שנים ארבע מזה
 ועובד בלילה, 11 בשעה באולפן להקליט יוצא היום,

 1 לעלות ומקדימה ביום עובדת ג׳רי הבוקר. אור עד
 רעננותה. ועל עורה על לשמור כדי יצועה על

 1 ורק לעבודה הולכת היא כאשר לישון חוזר הוא
 הם לרקוד, מאוד רוצה כשג׳רי רחוקות, לעיתים
 בניד 1 למיספר שנחשב כסנון, בדיסקוטק מבלים
יורק.

 ן י סוסים על לרכוב השניים אוהבים מריקוד לבד
 ידידים לחוג ביתיות ארוחות ולערוד בסנטרל־פארק

 החביב האורח בעצמה. מבשלת שג׳רי מצומצם,
 דיוויד הוא מישפחתיות לארוחות ביותר עליה
הנ״ל. בואי

 עליה ולומר ללגלג נוהגים בני־הזוג של חבריהם
 היא נאמנה: אשה של המעלות בכל !ניחנה שהיא

 והולכת גלולות נוטלת לא מעשנת, לא. שותה, לא
 על לחשוב רוצה איננו מיק אבל מוקדם. לישון

מספיק!״ פעמיים. ״נכוויתי נישואים:
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