
סוטים? מגניקת גנחו גי היו: ונווה
 המיפלצתיים הדלעת ראשי בין המחייך היחיד האנושי הפרצוף

 ממאורות קאריירד. שעשתה -32 בת מפיקה היל, לדכורה שייך
 עשתה והחטובה הנאה היל כי ופחד. לאימה האדם בני של מתאוותם

 המסיבות, ליל ביניהם קופה. ללהיטי שהפכו סירסי־אימים, כמה כבר
מניו־יווק. והבריחה ,2 המסיבות ליל הערפל,
 אבל כנערת־תסריט, והחלה להוליווד הגיעה שנים עשר לפני

 להפח־ אחד מס׳ מומחה קארפנטר, ג׳ון הבימאי עם שלה הרומן
 אבל נגמר. התמן בינתיים להצלחה. מהצלחה אותה הוביל דות,
המכשפים. עונת הבאה הצמרמורת לבד. רוכבת כבר היל

קטן סרט וסטאו: באו מקיאדתני,
 הקטן הסרט סיום את לציין שנועדה מחזור, תמונת מעץ זוהי

 (מי כאך קאתרין היפהפיה, ורעייתו סטאר רינגו יחד שעשו
 פול במלתעות). בונד ג׳יימם של התורנית היפהפיה שהיתר.

 בא סטאר של הקרוב ידידו ועדיין חיפושית־לשעבר מק׳ארתני,
 אשתו לינדה, כי מדוע? התמונה. מן נעדרת בת־זוגו אך לחגיגה,

 תקליטי של רבות עטיפות שצילמה מחוננת צלמת שהיא פול, של
התמונה. את צילמה ׳לפוסטרים, שהפכו רבות ותמונות החיפושיות,

.בענב־בו ים1ננ1א

ונרמנקו גיטדה שמש, אוהב ׳ואינג בוני ואני: נטוי;
 לנוח כדי דאפי ריק פט כ כוכב לברוח יכול לאן

 כבר בארצות־הברית 1 הסקרנים ומעין המצלמה מעין
 ראו כבר וישראל ירדן חוף, אל מחוף אותו מכירים

 להיותו נוסף כי אחת. בסידרה מאשר יותר אותו
ק, של הצעיר בנו יואיגג, כוכי  של ובעלה ג׳ז

 כאיש־הדג אחרי־ד׳צהריים, גם מופיע הוא פאמלד!
 פאריס גם הישראלית. בטלוויזיה המוקרנת בסידרה
הקטן, המסך על מפורסמת סידרה אותה העלתה

ג׳יי-אר. של למעלליו משועבדת כולה וגרמניה
 בספרד כי דאפי לפטריק היה נדמה משום־מה

 למועדון־הלילד. כניסתי עם אבל להתבודד. יוכל
 כלל אלמוני אינו כאן שגם הבין בדרך׳ הראשון

 הרקדנית, בו הבחינה מעטות דקות בתוך וכלל.
 הקהל. ׳תרועות לקול לרחבת־הריקודים אותו וגררה
 לפי לפחות דאפי, של שבעורקיו לגלות ׳ששמח

אדום. דם זורם תנועותיו,

 לאגרכדד: קארי
וגניבה נ־סוס11

 לעצמו להרשות יכול גבר כל לא
 זנב־ שמש, במישקפי בנשף להופיע

 גבר כל שלא אלא ומניפה. סוס
 האופנאי לאגרפלד, קארל הוא

 ואשר כלואה אופנת את שהמציא
 חילוקי־דעות מעורר בעצמו הוא

היוצאת־דופן. בהופעתו
 תירה לאגרפלד לו מצא הפעם
 הוא החריגה. להופעתו לגיטימי

 להשקת נשף־מניפות, ערך פשוט
 ראשי את הנושא החדש הבושם
 שלא כמובן ק־ל. שמו של התיבות

 את המכבד כוכב בפאריס היה
 הנשף, מן ׳להיעדר ׳שהעז עצמו

 הזמרת לאגרפלד עם נראים ובתמונה
דאהל). אילן והשחקנית רז׳ין
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