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חו תחת נוו״ב: רודורך ד  באוויר ברגליו ו
כינור ערי באזיבעזתיו לרחף הידוע הריח מעדיף

נורייב: רודודף של שיגרתי לא מראה זהו
וירטו קפיצה מבצע לא ואף מרחף׳ לא קופץ, לא

 רגליו כששתי הנגינה בכלי מרוכז הוא אוזית.'
 אכן, בכינור. מנגן נורייב הארץ. על היטב עומדות

אגדה. זו אין תרצו אם
 ולמען אילמים, אפילו לדובב מסוגל הקולנוע

 ללמוד אפילו הכל, לעשות גורייב מסוגל הקולנוע
 בקולנוע כוחו את ניסה כבר בעבר בכינור. לנגן

לא. בהחלט נשימתו. את עצר לא והעולם
 סיפור ראפל, קן של ואלנטינו בסרט היה זה

 היה הסרט למיתוס. שהפך הראינוע כוכב של חייו
 מהומות לעשות הצליח נורייב אבל מוחץ, כישלון

 עם ציבור יחסי להרבה הזדקקו שלא עד גדולות כה
 הקיצוניים מצבי־הרוח על דיברו כבר כולם הפצתו.
 סטירות על ובעיקר שלו, הפתאומיים הזעם והתקפי

 אשתו להיות שנועדה והשחקנית הוא שהחליפו הלחי
פיליפס. מישל בסרט,

 היום, אותו. שכח לא שהקהל הוא העיקר אבל
 למסע נורייב יוצא ואלנטינו אחרי שנים ארבע

 בשם בסרט זה יהיה הפעם, חדש. קולנועי הרפתקות
 (אצבעות) נ׳יי׳מם והבימאי התסריטאי של חשוף

טובאק.
 נקמה לפועל להוציא המתסנן כנר מגלם נורייב

 נתקל הוא המעשה כדי תוך אבל איומה, מישפחתית
 כל־כד, כלפיו נדיבה והיא קיינפקי בנאפטפיה

 של לצדו האפלות. מזימותיו כל את שוכח שהוא עד
 הארמי טובאק של החביב השחקן מופיע נורייב

 בסרטו (פסנתרן) מוסיקאי גילם הוא שגם קייטל,
 מות את לנקום יצא הוא וגם טובאק, של הקודם
אביו.

 טובאק של חייו בקולות לעיין יהיה מעניין
 בנעוריו ולאביו למוסיקה יחסו היה מה לדעת כדי

שלו.

המיליונים תריסר לח״ >ולש: ראקל
 היפהפיה זוהי בבית. חדשה כוכבת להם שיש גילו האמריקאים

 טועה. אינו וולש ראקל המין פצצת את בה שמזהה ומי שבצילום,
 קריסטל מכוסות שמפנייה עימד, יחד הלוגם הגבר היא. זאת אכן,
וינפלד. אנדרה החוקי, בעלה אלא אינו

 ראקל, של 39ה־ הולדתה יום ומשולשת: כפולה לחגיגה הסיבה
 כקול לורן את החלים היא — הבימה על המדהימה הצלחתה

 של הגדולים הלהיטים אחד — השנת 'אשת בצגה יום 15 במשך
 עומד אסקוואייר נשיונל הרכילות עיתון :חביב ואחרון — ברודווי
 עומדים שהשניים שפירסם אחרי דולר, מיליוני 12ב־ הזוג את לפצות

להתגרש.
 לנו טוב מאוד במציאות :ראקל מודיעה המתעניינים לכל ובכן,

דיבה. הוצאת על לשלם גם ייאלץ כך, סבור שאינו ומי ביחד.

ארבעה יוצאים מאחד תומאס: דיצי׳דד
 — ובכלל בטלוויזיה? וולטון מישפחת של הנער את זוכרים

 רבים, טלוויזיה בתפקידי מחזיק תינוקות בשלושה המחזיק הבחור
הירדנת. בטלוויזיה המציצים גם רואים שכמותם

 החמישה במחזה גם בהצלחה המופיע תומאם, ריצ׳ארד זהו
 ושהחליטו ברבים הכל עושה שתומאס אלא בברודווי. המוצג ביולי

 ריצ׳רד החמש, בן לבנם קטנה אחות להביא אלמה ורעייתו הוא
 גוויניוז בארברה. שלושה: פי המישאלה הוכפלה פרנציפקו,

ופילאר.
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