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ביל מקואה אלון בדי־ניע
פיל פוקואה מתמחה בסוג מיוחד של מישחק  :הוא דוגמן דומם.
פירושו של דבר :הוא מחזיק בארבעה שיאי גינס על יכולתו להי
שאר חסר תנועה במשך שמונה שעות תמימות .בזכות כישרונו זה
הוא מרוויח  1300דולר לשעה ,כשהוא מופיע בירידים ,בכינוסים,
בצילומים מיסחריים ובמסיבות פרטיות.
פוקואה בן ה־ 35התחיל את הקאריירה ה״קפואה״ שלו בהיותו בן
 ,14כאשר השתתף במסיבת חג־מולד כחלק מן התפאורה .מה שנח 
שב בעיניו כבדיחה פרטית צד את עינו של אחד האורחים ,ששם
בכיסו של פוקואה כרטיס ביקור .מאיש זה זכה לעבודתו הראשו
נה — כחייל־בובה קפואה בפארק שעשועים.
מאז שיכלל את תנועותיו ,או ליתר דיוק את חוסר־תנועתו ,והיום
הוא מתכונן להשיג שיא חדש — תריסר שעות ללא תנועה.

פיליו ליאון 2 :מעיל■ מינזן 21 ,זונות חול״ם 14 ,אונסיס,
 30שמלות 15 ,בגד־יס 9 ,תיבות איפור -
ציוד תובה למיס־תבל
״היו הרבה יותר יפות מנני,״ התייפחה פילין
ליאץ מאושר ,כשהונח הכתר הכבד על ראשה ב־

כאלה פוסט)משמאל( :נל ילד אויניל
פארה פוסט זוהרת בפגישה מישפחתית עם ידידה הנוכחי,
ראיין או׳ניל ושני ילדיו ,טייטום זגדיפית .לפארה ,היום בת
 ,35צפויה תחרות מבית ,כשטייטום בת ה־ 18גדלה ויפה מיום ליום.
אך גם לטייטום תחרות מבית — אחיה גריפית ,בן ה־ ,17התחיל גם
הוא משחק בסרטים .עכשיו מחפשים כולם תסריט לארבע נפשות.
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רויאל אלברט הול )אולם הלונדוני המפואר( .בלילה
מאושר זה היא היתה .למים תבל 81׳ ,התואר המל 
כותי הנכסף ביותר ,שנפל פעם אחת גם בחלקה
של רינה מור* הפעם זכתה בו הנערה המתוקה
מוונצואלה.
היא בת  18בסך־הכל ,ובעלת מידות מרשימות
— גובהה  179סנטימטרים ,ו־ 61—91—61בשאר

המקומות הקובעים .צוות השופטים בחר בה ברוב
הגדול של שישה קולות נגד אחד .פיליו הגיעה
למקום הראשון מתוך  66מתחרות ,ויצאה ברכוש
גדול 40 :אלף דולר ,שני מעילים מפרוות מינק,
 21זוגות נעליים 14 ,ארנקים 30 ,חליפות ושמלות,
 15בגדי-ים 9 ,תיבות איפור ,תכשיטים ואביזרים
תואמים ,והעיקר :שורה של חוזים מרשימים לצי 
לומים מיסחריים ולסרטי־פירסומת ,המבטיחים או 
תה לכל החיים.
העולם הזה 2311

