
ניחומים ואגנו: וחבוט נאוווס סטפאני
 של כתפו על מנחמת יד מניחה פאוורם סטפאגי השחקנית

 של הדיאלוגים על חוזרים ששניהם בשעה ואגנר, רוברט השחקן
שבלוס־אנג׳לס. הטלוויזיה באולפן ואשתו הארט

 באולפן־ נפגשו וואגנר שפאוורס הראשונה הפעם זו היתה
 אשתו את איבד שוואגנר אחרי הפופולרית, הסידרה להמשך ההסרטה
פוענחו. טרם שסיבותיה טראגית בתאונה דוד נאטלי

 השחקנית — בסטפאני הגורל היכר. לכן קודם שבועיים רק
 תקופה במשך לחיים חברה שהיה מי את איבדה 37ה־ בת היפהפיה

 אלה היו הסרטן. ממחלת שמת הולדן, ויליאם השחקן ארוכה,
 מצאה מיגונה החלימה טרם סטפאני. את שניחמו ואגנר, בני־הזוג

רעייתו. של מותה לאחר ואגנר, את מנחמת סטפאני עצמה

פיגי מיס 500 גילנרסם: האחים
המאיי לצמד הנחשבים גילכריסט, וברט גי האחים נראים כך

 על־ידי נבחרו השניים מקונטיקט. ביותר הגדול המזל בעלי רים
 על הבלעדיים הבעלים להיות האנסן, ׳ים ג החבובות ממציא

 ובני־ פיגי מיס את ולצייר קומיקס קארטון לסידרות הזכרות
ביומו. יום מדי בעולם עיתונים 500 עבור החבובות,* מישפחתה,

 באני באגם ברכי על גדלו ושניהם ,22 בן השני ,20 בן הוא האחד
 מידי לחוזה זכו טרם עוד החבובות מעריצי מועדון חברי והיו

האנסן. את מכנים הם כך — ״אלוהים״
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גווי מחבט תחת קטן מחבט בורג: מאויאנה
 על .בורג ביורן של מתחריו ששני בשעה בה
 מקנרו ג׳ון הלבן, הספורט של המלכות כתר

 המי־יודע־ בפעם ביניהם התחרו קונורס, וג׳ימי
 במולדתו, השוודי הקרחון ישב — באנגליה כמה

למחבט. קשר כל להם שאין לנושאים דואג כשהוא
 היה שוודיה, שבדרום לונד, בעיירה זמן, באותו

 סימ־ מאריאגה הרומניה הטניסאית רעייתו עם
 שונה במישחק אוהד קהל לה ושימש יוגסקו,
שהח אחרי זו בתמונה נראית מאריאנה במיקצת.

 ובשולחן קטן במחבט הגדול הטניס מחבט את ליפה
 אחר: מסוג שחקנים עם משחקת כשהיא פינג־פונג,

 האסל־ בשם בבית־חולים המאושפזים חולים ילדים
בני־הזוג. של ידידים על־ידי המנוהל הולם,

חו כמה אחרי לבית־החולים הגיעה מאריאנה
 ממחלת סובלת היא כי התגלה יסורים. של דשים
 עזים. כאבים לה הגורמת במיוחד, קשה כליות

 מסוגלת היא במיקצת, מרפים שהכאבים בשעה רק
 נחת של שעה ולגרום זה מעין מישחק לשחק

להם. שיחק לא מזלם שגם לילדים
על פרטים כל למסור סירב בית־החולים מנהל

 עובדה אבל בורג. של רעייתו של המחלה מהות
 מהתחייבויותיו כמה בינתיים ביטל שהטניסאי היא

האח הופעתו בשוודיה. להישאר והעדיף הבאות
 בטוקיו, גאליקסץ טיס מול כן, לפני רונה

שהצ בלבד, מערכות שתי בת בתבוסה הסתיימה
 הריכוז מן רחוק היד. בורג כי מכל יותר ביעה

 שוב ייפגשו השניים שלו. הרגילה וההחלטיות
 אז שעד מקווה ובורג הבא, באביב במונטה־קארלו

 והוא מאריאנה של הרפואיות הבעיות כל ייפתרו
 את ואחרים גאליקסון לפני ולהפגין לשוב יוכל
האימתנית. זרועו נהת

שב הזרקורים מאורות התרחק גם הוא בינתיים
 לשיאם שהגיעו האחרונות, בשנים ופונק הורגל הם

העי בכל שכוסה דבש ובירח המצולמת בחתונתם
 גם להרחיק משתדל מחריש, בורג היום תונים.

 ממאריאנה, המיותר המאמץ את וגם הפירסומים את
 בעתיד מיקצועיים מישחקים לתכנן שש ואינו

 נתונים אומר, הוא כך מעייניו, עיקר הקרוב.
 יש טעם ״איזה כדבריו: כי אשתו, של לשלומה

סובלת?״ שאשתך שעה עולם אלוף להיות
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