
רתוק!(חנית גם רדוגמה אימהות מר: חמתה
 כדי באדצות־הברית חוסיין המלך שביקר בשעה
 המיזרח־התיכון, עתיד על מניהיגיה עם לשוחח

 תפקיד את לשחק כור, המלכה רעייתו, המשיכה
 בחצר הבית. מן רחוק כשהיתה גם המסורה, האם

עם לטייל יצאה היא בוושינגטון, ירדן שגרירות

 התעקשה שאותם והאשם, האמה בניה שני
 הצמד לאוקיאנוס. מעבר אל במסעה עימה ליטול

 הזוג של הרשמיים אורחיהם היו מירדן המלכותי
 ביקורם כל במשך רגן ורונאלד נאנסי הנשיאותי

בארצות־הברית.

:קראו שילה
הדיאטה אלילת

קדמרניה של
א|י שילה  -0 (בתמונה יןי

 לתואר בהחלט ראוייה ימין)
 בת הגברת מאמנת־אלופים. של
 הוא האדם שגוף טוענת 45ה־

 ויש ומושלמת מורכבת מכונה
 מירבית. בזהירות בה לטפל

מוג מתירגולים מזהירה היא
 להתמכר בקלות שניתן זמים,
אפ שבהן ומדיאטות־בזק להם,
 או קילוגרם אולי להוריד שר

 חוזר גם אך בין־לילה, שניים
מהירות. באותה

 לקליינ־ עולות שלה השיטות
וב לשבוע, דולר 500 טים

למ אפשר לקוחותיה רשימת
 פטריי־ כארברה את צוא

 בט מור, טיילור מרי פנד,
 הס אחרים. ורבים מידדר
המר למטעמיה מאוד נאמנים

 חשבון־הבנק שמוכיח כפי זים,
ב רע כל ״אין שלה. הטופח
 ״זה מתנצלת, היא כסף,״

 בתיכנון גמישות לי מאפשר
 הגוף רק שלא ללמדנו, חיי.״
גמיש. להיות צריך

 שכל המטיפים מן להבדיל
 החוץ, אל השפה מן דבריהם

 הבית כל קלאף שילה אצל
 בריאה ״נפש בסיסמה מאמין

 מחליק רץ, בעלה בריא.״ בגוף
 בנה טניס. ומשחק סקי על

 בתה אופניים. רוכב הוא הבכור
 ובתה טניס משחקת האמצעית

להש לאחרונה החלה הקטנה
התעמלות. בתחרויות תתף

ת ג תגגוג הלוליטה :רה ארו ז יה ב
ריקליס #!שולם המיליונר־הסוחד של
 זאדורה פיה לעצמה קוראת למעלה, שבתמונה הצעירה הגברת

 מישחק, בכישרונות ניחנה כי ספק, לכל ומעבר מעל משוכנעת והיא
 לפחות אבל היום, עד לשכנע, הצליחה לא היא רבים וזוהר. זימרה

 המיליונר- — ריקלים משולם ושמו כולה, החבילה את קנה אחד
 הישראלי. במישרד־הביטחון בדריסת-רגל שיזכה החוששים שיש סוחר
 לגברת גם פעוטים מיליונים כמה אם־כן, יתרום, לא מדוע

 לפתות כדי העריסה מן שנחטפה קטינה כמו הנראית הצעירה,
 אותם, לספק וכדי וצרכים, דרישות יש לה טובים. סבים
 אשר מבקר עדיין המחפש פרפר, בשם עלילתי סרט ריקליס מימן

 שלזמיר כדי חברת־תקליטים, רכש גם הוא כיצירת־מופת. אותו יכתיר
 היד באין־מפריע. גרונו מיתרי את לחשוף מקום יהיה שלו הפרטי

 הגברת, של משאלותיה כל את למלא כדי פתוח, והכיס נטויה עוד
 ורשמה ,25ה־ גיל את כבר עברה והתמים הבתולי מראיה שלמרות
 של בתקופה אחת, סוערת מפרשיית־אהבה יותר הפרטי בפינקסה

ריקלים. טרם
קטנה, כשהיתה ביישנית כל-כך שהיתר, מספרת, היא לעיתונאים

 לדחוף והמליצו להוריה קראו התחנכה, שבמחיצתן שהנזירות, עד
 כדי הבימה, ואמנויות ריקוד מישחק, של לקורסים הפעוטה את

שתתגבר.
 בשנה שעוקב מי בל המשוער. לכל מעל הצליח הזה החינוך

 רכילות טור לפתוח מתקשה הבידור, בעולם המתרחש אחר האחרונה
שלה. התינוקת בפני להיתקל מבלי

— בשבילה הכל הוא ריקלים משולם כי והערב השכם מכריזה היא
 התשובה הוא כי סבורה שהיא הפלא מה ומממן. יועץ ומאהב, אב

 כי להימשך יוכל זה זמן כמה רק היא השאלה משאלותיה? לכל
.57 בן כבר הוא הכל-יכול המושיע המלאך
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