
דאוק מידיי
 יצטרך קולנוע, ככוכבת דארק מידיי את שמכיר מי כל
 לולוכרי־ ג׳ינד! עמיתותיה, כדוגמת החדשה. לתדמיתה להתרגל
 הצלחות כבר לה ויש לצלמת, הפכה היא כדגן, וקאנדים גיידה

ויר בצןלומיה, שלמים עמודים מילא ווג האופנה ירחון נכבדות.
צי סידרת ערכה שם בורה־בורה, לאיי אותה שלח לואי, אחר, חון

ץ השוודית העירום דוגמנית עם מרהיבים, לומים ר (למעלה). טו

׳בשיט ומי ילביש מי שילום: בזוק
בשלם? ביוהדהימן הילדה את

 ההצלחה סיפור כידוע, היא, שילדם כרוק
 הוליווד שידעה ,20 לגיל מתחת של ביותר הגדול

 בגיל כבר כוכבת־מין האחרונות• השנים בעשרים
 כל את מקשטת ,12 בגיל המסך על יצאנית ,10

 וחלק חשוף, העליון גופה כשחלק אמריקה קירות
 וביני (״שבינם ג׳ינס במיכנסי נתון התחתון גופה
הפלאקטים). שמכריזים כפי מאומה״, אין

 עצמה את למכור הצליחה הצעירה שילדס גברת
 אומרים כך זאת, ועם האפשריות, הדרכים בכל

 ולהתנהג מפתיע, נפשי איזון על לשמור מכריה,
 החדשה המרנינה ההרפתקה בהחלט. נורמלית כנערה

הפעם גם היא היוזמה (ושמא הצעירה הכוכבת של

 האוצרות מסתתרים היכן לדעת המיטיבה אמה, של
 בובות סידרת הפקת היא אותם?.) לגלות וכיצד

בדמותה.
 של המפורסמת הסידרה מן כמובן באה ההשראה

במער הבובות מצויירות הפעם, וגם בארבי, בובות
שה כדי נפרדות), מערכות 33( רבות לבוש כות

 במתנה, הבובות את יקבלו אשר הקטנות, ילדות
 זה, שבמיקרה אלא נפשן. כאוות לקשטן יוכלו

להל מעוניין שיהיה מי הרעות, הלשונות אומרות
 לאו יהיו המיניאטורית, ברוק את ולהפשיט ביש

ותמימות. רכות ילדות דווקא

מל! דאו נש אין למי טל בין :בלשנו! מל דאו
 מכוניות, במירוצי מתעניין אופנועים, במירוצי משתתף

לצוות הצטרף הבגרות, בחינות את שסיים אחרי ולאחרונה,
למיש- ניכר זמן האחרונות בשנים הקדיש והוא רונה, הקופה כוכב ספק, ללא הוא, כלמונדו ז׳אן־פול

ול,9 לאביו ובמיוחד משמאל) (בתמונה להוריו פחתו• שאין משום סרטיו את בעצמו המפיק צרפת, של 1 מס׳
כוכב עוזר־בימאי. של בתפקיד הכוכבים כוכב של הסרט כמה לפני שנפטר הצרפתית, האקדמיה וחבר ידוע פסל שית־ סיבה אין מזה, וחוץ משכורתו, את לשלם שיוכל מי

בלמונדו. ז׳אן־פול כמובן, היה, הסרט בדרכי ללכת שמבטיח ,19ה־ בן פול ולבנו, חודשים, הפיר- העבודה. כל את עושה הוא כאשר ברווחים חלק
כבר הוא נפשו: בנטיות והן החיצוני במראה הן אביו, לאח- אותו לעייף מתחיל להצלחה שמתלווה הגדול סום

ה העולם 2327 הז

ם שינו1א ב ש ב




