
 הקסינה הנוננת שיודס: נהק
הקשות הבעיות עת הגדודה

והדיאטות התנקיויס שו
 של החדש בסירטו לככב שילדם כרוק אמורה לכל, כידוע

 עד בישראל, לצלם צריכים היו הסרט את סהרה. גולן, מנחם
 קטנה ציפור פגשה אולי הכל־יכולה. שילדם אמא לכאן שהגיעה
 סתם זה היה ואולי לעשות, מתכונן שרון אריק מה לה שלחשה

 מבקשת שהיא אמרה, קאן בפסטיבל השמועה אבל שישי, חוש
לספרד. ההסרטה את להעביר

 מאוחר, יותר אבל בישראל, יצלמו זאת בכל נאמר, כך היום,
 השם. ירצה אם להוסיף, צריו המישטר וברוח החורף, לקראת אולי

 16 בגיל חשובים. יותר בעניינים הצעירה ברוק עסוקה בינתיים
 היא כך אבל, רע. לא דווקא וזה מטר, 1.85 של לגובה צמחה

 לפעמים,״ מדי גדולה שלי ״הבטן משקל. בעיית לה יש טוענת,
 להרמת* מייד פונה היא דבר, לכל וכאשת־מיקצוע מכריזה, היא

 ומכריזה ליום, קלוריות 850 של לדיאטה נכנסת המישקולות,
שלה. הגיזרה מהיקף סנטימטר שבעה הורידה כי שבוע אחרי

 הוא אלה בימים עושה שהיא המאמצים מן העיקרי הנהנה
 אמא את הכוללת הגאונים במישפחת הצעיר קאסידי, פאטריק
 שרוצה למי ושון. דייוויד זמרי־הפופ שני ואת ונם)זג (שירלי

 ירקות, טבייים, מיצים ״הרבה בבקשה: דיאטה, פירוש מה לדעת
אלכוהול.״ ובלי קפה בלי גבינה,

־י

ם . שי ס אנ ו ש .ב

 פסל שיצר פסל על מספרת היוונית המיתולוגיה
 בו שיפיחו לאלים שהתפלל עד פל-כך, מושלם

 — והאשה פיגמליון, היה הפסל שם חיים. רוח
 סיפור יש ההוליוודית במיתולוגיה גאלתיאה.

 והתפלל כוכבת בממונו שיצר מיליונר על דומה,
 — אלי־התיקשורת הפעם — לאלים מאודו בכל

המיליונר שם ממש. של להצלחה אותה שיהפכו

פיה בחירת־ליבו של ושמה ריקלים, משולם
זאדורה. האדום) (הפרפר

 הפריעה לא התלהבה, לא שהביקורת העובדה
לעו ומגלה השני, סירטה לקראת הצועדת לנערה,

 שעה חצי :הפיגורה לשמירת שלה המירשם את לם
 והעיקר, ומנוחה. סאונה אחר־כך יום, כל ריקוד

ריקלים. — התוצאות לחיזוק

 הבן: קנדי !!,ג
 נל1 דא חתמה

העץ מן וחוק
 הולדתו יום לפני ימים כמה

 קנדי הנשיא הבטיח השלישי,
בחי אז שנקרא הקטן, לבנו

 הגדול, שביום ג׳ון־ג׳ון, בה
 האב יקח שלוש, בן יהיה כאשר
ויק חופש שעות כמה העסוק

ה לצאצא בלעדית אותן דיש
 הספיק שבטרם אלא שלו. נבחר
ה נרצח ההבטחה, את לקיים
זיכרו עם נותר והבן נשיא,

 וגם גיבור היה ״אבא : נות
 לומר. נהג כמותו,״ אהיה אני

 19 בן כבר הוא הילד בינתיים
 שהוא סימנים בהחלט ומראה

אביו. בדרכי הולך
 ג׳ונ־ ג׳ון את שמעניין מה

 נערות בעיקר הוא היום, יור
 באוניברסיטה. ומעשי-קונדס

קי, שלו, האמא  עוד יכולה ג׳
ה החזה הפגנות עם להשלים

 הקטטות עם או ,בקולג חשוף
 אך צלמי־עיתונות, עם שלו
 אולי או לעכל, לה קשה
אח לעקוב, מצליחה היא אץ
נע הכוכבניות, שורת כל רי

ב והצעירות הדיסקוטק רות
 מבלה. הוא שעימן אופנה
 היתר, אגב, שילדם, כרוק

מהן. אחת רק
 הוא עדיין התייאש שלא מי
ית ״ג׳ון אדוארד: הדוד
 המיבחן,״ בשעת לצידי ייצב
 לבחירות ומתכוץ אומר, הוא

 לגזול ינסה הוא שבהן ,הבאות
 רגן. מרונלד הנשיאות כס את

 קנדי שהוא לכל יוכיח ,״הוא
 מזכירות בינתיים, ׳אמיתי.״

 נטיות את הבן של תכונותיו
 יותר הוליוח־יות לכוכבות האב

 ב- להכות כישוריו את מאשר
פוליטיים. וריבים

.
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