
 קושרת היא האפר. בגוון ששערותיה בלונדית בלבד, 17 בת היא
 את בה רואים והצרפתים המפורסם, השוודי כמו מחלפותיה את

 טאנכיה, קאתרץ שמה בארצם. הנשי הטניס של הגדולה התיקווה
 בעבר היתה אמה לפיסגה. לטפס כדי הדרושים הנתונים כל לה ויש

 מקדישה היא וכיום קצרות, בריצות צרפת אלופת פעמים ארבע
 הוא מאמנה הצעירה. הבת של בקאריירה לטיפול זמנה כל את

 הטכנית להתקדמות האחראי והוא מאיירס, שטיב בשם אוסטרלי,
שלה.

 לעמודי- הן תמכה שהיא מבטיחים, ועצבי־הברזל החמודות הפנים
השוודי. הקרחון כמו בשדה, לנצחונות והן שער

אזלא של קמה ששלה : ס״לזו ליז
ההצגה, כוכבת הזמינה בלונדון קטנים שועלים הצגת אחרי

 שהיו למרות במיסעדה. לארוחת־ערב שרה אמה את טיילוו, ליז
 הישג לחגוג מכובדת הזדמנות במאורע ראו שלא מבקרי־תיאטרון

 לפחות וההצגה, אחרת הכרטיסים קוני חושבים ממש, של דרמאטי
מראש. מכורה בניו־יורק

 לא קישרי־מישפחה, לטיפוח זמנה כל את ליז מקדישה בינתיים
 ריצ׳ארד — פעמיים — לשעבר בעלה עם גם אם כי אמה עם רק

 לחיות ישובו שהשניים טוענים אמריקאיים עיתונים כמה ברטץ.
ידיה. במו החולה בברטון לטפל החליטה ליז וכי יחד,
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בשלם בישו 11010 הגירושין תוב׳עת :,אל־פאס שתמו
 של השאננים תושביה נחרדו שנים כמה לפני
 כאשר שבהוליווד, המכובדת בוורלי־הילס שכונת

 מיליון של בסכום שרכש לחווילה, נכנס חדש שכן
 שינויים והכנים ירוק־אתרוג בצבע אותה צבע דולר,
החיצו הבית בקישוטי בלתי־מוסריים גוונים בעלי
 — כולם אותו הכירו לימים והפנימיים. ניים
 שדרות של :״השייח׳ בשם הנודע השייח׳ זהו

 28 בן הוא אל־פאסי, מוחמד הוא שמו סאנסט״.
 בעולם ביותר המרגיזים העשירים לאחד ונחשב

כולו.
ביום מעסקיו הרווחים נאמדים צנוע, בחישוב

 כנראה, ידוע, זה חשבון דולר. מיליון 3ב־ אחד,
 בהוליווד, עמו שהתגוררה דנה, לאשתו, גם היטב

 ודמי- גט האשה דורשת עתה ילדיהם. שני עם
 מיליארד 2.5מ־ יותר קצת — צנוע בסכום מזונות,

 לכן קודם הציבה של השיא את ששבר (סכום דולר
 מוחמד לשייח' נישאה דנה קאשוגי). פוראיה

 לחיי והתרגלה ,15 בת כשהיתה שנים, 16 לפני
לעוב לב שמה שלא כך, כדי עד מטורפים מותרות

 גם לבעלה היו נעליים. זוגות 300מ־ שלבד דה
 לחדר־ עזים עדר הכנסת כמו אחרים, שיגעונות כמה

במיאמי. מפואר בבית־מלון השינה

 סילשן• שארו■!
 נואם!החרון

? גיוזשין ■צאו
 מפיקי אם פלא זה יהיה לא

 להעסיק ייתבעו דאלאס הסידרה
 שישרת צמוד, מיוחד, פסיכולוג

ב כי שלהם. הסידרה כוכבי את
 משח־ לכמה הקורה אחרי מעקב

 כי נראה המפורסמת, קני־הסידרה
 מוחלטת הזדהות של סכנה יש
הדמו של הבלתי-מאוזן מצבן עם
 המישפחתיים. וחייהן בסידרה יות
 באחרונה הצהירה למשל, כך

חב מעדיפה שהיא גריי, לינדד!
 הומוסכסואליים, גברים של רתם
 ביטחונה את מסכנים אינם אשר

 פרינסיפל ויקטוריה האישי;
 השמן כיסו את מעדיפה היפהפיה

 ואילו חאשוגי, עדנאן השייח׳ של
 סף על נמצאת טילטון שארלץ

 מפתיע זה אמנם מבעלה. פרידה
 שהכוכבת העובדה לאור בהחלט,
ל השישי בחודש נמצאת הצעירה
 הסיבה היתה גם וזאת הריונה,

 לישראל, באה שלא לכך המוצהרת
נישו כל זאת, לעומת כמתוכנן.

מס לי ג׳וני הזמר לכוכב איה
 אבל חודשים, בשלושה תכמים

 טוענים ביותר הקרובים חבריהם
מהפרידה. מנוס שאין

 בנסיעות ג׳וני מרבה לאחרונה
 שארלין ואילו הופעותיו, לצורכי
 ני- למקומות אליו לצלצל נאלצת

 פעמים חמש לפחות השונים, דודיו
 שהיא ומתוודה מודה היא ביום.

 עמלה ושהיא בפאניקה, מצוייה
נישואיה. על לשמור כדי קשה
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