
 הגה הדמיון: בעיקבות ללכת מסרבת פשוט המציאות לפעמים
 כך, כדי עד חולה כרצון ריצ׳ארד כי יודעי־דבר, חוגים מפי דווח

 שיבלה ובלבד טיימר, ליז את בשלישית לשאת אפילו מוכן שהוא
 אבל מדי. יותר אותו תפתיע שלא מישהי עם האחרונים ימיו את

 בווינה, במיקרה כך אחרת, מישהי פגש 57ה־ בן הוולשי השחקן
 לחמם בלל מתכוון שאינו ונראה ואגנו, של הצילומים בימת על

לי היא הזאת המיוחדת שם חדש. בנזיד לפתוח אלא ישן, סרק א  פ
 לה יש למעלת) תמונת (ראה ליז כמו נראית אינה בי ואם היי,
אופי. ובעלת 34 בת היא :מעלות שתי

 ביודוויי של הגדול הלהיט כוכבת מורים, אניטה היא זו
 את כי ואומרים .10 לו העניקה הביקורת שגם למרות ,9 ששמו
 צריך הקהל אל ישירים בצינורות הביסה מן השופע הסכם עודף
 החליטו כר — סכסית מדי יותר קצת שהיא אלא לזכותה. לזקוף

 של הופעתה את לשדר התירו שלא הטוני. פרסי מישרד של הצנזורים
 נבהלה לא מורים אבל קטינים. גם בה יחזו פן זה, בטקס מורים

.54 בסטודיו שלה הקטע את והציגה
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ס: גיזאן מ ׳ממין!קבה? ג״י־אר, ומרגיש איו ק
 פעם בכל יפה: תכונה יש ודינם ק לג׳ואן

 בגיל שוב: ומפתיעה צצה היא נעלמה, כי שנדמה
 העיניים את והממה הראשון, בסירטה שיחקה 16

 שלא מאחר הירוקות. ובעיניה האדמוני בשיערה
 (וזה טוב מבית בריטית ילדה כמו בדיוק נראתה
 נשים של תפקידים בחלקה נפלו שהיא) מה בדיוק

 אלכסים של האחרון, זה כמו ונחשקות חושקות
 אלבסים .44 בגיל מגלמת היא שאותה קארינגטון.

 שושלת, ששמה בסידרה נקבה ממין ג׳יי־אר היא
האמריקאית. בטלוויזיה המוקרנת

 והחדשה הישנה היבשת את ג׳ואן הרגיזה 1978ב־
 סיפרה ובו עבר, זמן ספרד, את כשכתבה יחד, גם
ביטי, דורך עם לה שהיו הסוערים הרומנים כל על

 דרא- בעלה בלאפונמה, הארי או׳ניל ראיץ
 ניולי. אנתוני השני ובעלה מאכסוול.ריר שון

ם, רון המפיק השלישי, בעלה  כדי עד עליה הגן ק
 והרגיזה בעירום הצטלמה ובו סרט לה שהפיק כד,
המימסד. את יותר עוד

 כשבתה ונשברה כמעט מכן לאחר שנתיים
 בתאינת קשה נפגעה לקם, מנישואיה השלישית,

 ובמשד קרונוע, בעלה עם שכרה היא דרכים.
 הסת, אושפזה שבו בית־החולים בחצר לנו חודשיים
 הפיסיותרא- עם יחד ׳לאות ללא עובדת כשג׳ואן
 ילד ככל כמעט מתפקדת כשבתה היום, פיסטים.

 שניצחה מרגישה היא למעלת), בתמונה (ראה בגילה
הרע. לשץ את וגם הרופאים את גם
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011111 לחזז לא
ב זוכה היה קנדי ששבט לא
 הקאתר הכנסיה של המוסר אות
קי מה אבל לית,  זד. עושה שג׳
 טדי, עבור אפילו מדי יותר בבר

 כיצד לצידה. תמיד שעמד הקנדי
 סוער רומן מנהלת שהיא ייתכן
 איל־היהלומים, עם חוצות בראש

לי מילא, טמפלסמן? מורים
 אבל אצלה, התרגלו בבר הודים

 משה כדת נשוי גם למה-שיהיה
וישראל.
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