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 פול בחייך אוסר לגון,״ ג׳ון את העדיפה ״לעדה
 ■שגד. 13 כבר הכל למרות אך מק־פארתגי,

 בנישואים מק־קארתני ופול איסטמן לינדה חיים
 ביותר היציבים הנישואים אחד אולי מאושרים,

 לא זה שבמיקרה לינדה, מעודו. הפופ עולם שידע
מיקצועית, צלמת היא התמונה, את בעצמה צילמה

 באולם מעבודותיה תערוכה הציגה לאחרונה ורק
 של מתמונותיו חוץ בפאריס. קנון של התערובות

 אחרים ומי מי גם התערוכה כללה יום־יום, בחיי פול
 צ׳ארדס, דיי הנדריקס, ג׳ימי כמו הסום, בעולם
 שאת - ויוקד ג׳ון ובמובן, מוריסץ, נ׳ים

בשעתו. צילומיה קישטו תקליטיהם מעטפות

אבא נגד בזדחץ הנשי* בת :די׳וו־ס פסי
 מסיבה של פצצה ערך פלייבוי הירחון עורך

 פצצות, כמה אליה והזמין האטומית, הפצצה נגד
 קידר, מארגוט מימין :בתמונה הנראות אלה כמו

 בידיעה מאגי, בתה את שהביאה סופרמן, כוכבת
אירוע להיות עשוייה הגרעיני המירוץ נגד שמסיבה

 השחקנית מחייכת במרכז .7 לבת ביותר חינוכי
 רגן, פטי האחר, בשמה גם הידועה דייוויפ, פטי

המת באירועים להשתתף לדבריה, נוהגת, שאינה
 שיבנעה הפעם אביה. של הפוליטיות לדעותיו נגדים
•להתנגד. לה שכדאי הון, ,גולדי(משמאל) אותה

 בכל עמוסה וצלחת בשימלת־ערב מדי יותר קצת חשופה כתף
 בריטניה. בממלכת מדאיגות שמועות עודרה מלאה, שנשארה טוב
 צ׳ארלס, של אשתו דיאנה, הליידי שמפגינה הבולט הרזון האם
 בחריץ שהנסיכה לכך הוכחה זוהי שמא או רעות, מבשר סימן הוא
 והשמועות הגיב, טרם ■באקינגהאם ארמון של הרישמי דוברו ז 2 מם'

 ציבורי, לחץ עקב חולני) נרבדזה{חוסר־תיאבון אנורכסיה על מדברות
עיסו. להתמודד יכולה היא שאין

4 נסי תחונה עוגת קמפבי: גון
 זוג צמח הנה כי עולם־הפופ שדכני חשבו שנתיים לפני רק

 ברורים סימנים הראתה טאקר טניה הצמרת למהדרין: מוסיקלי
 הרבה ירדו מאז אבל .4 מם׳ קמפבל גלן גברת להיות לכוונתה

ברוח. התפזר והרומן השניים, של גבם על גשם טיפות
 לשעבר, הרדיו־סיטי רקדנית עם צמוד רומן בכנפיה הביאה 1981

 קיררו לא גיל הבדלי של שנים 20 וגם ,24ה־ בת דלן קימברלי
 חתונה. עוגת קמפבל החתן את קימברלי האכילה שעבר בחודש אותו.

 לכלה והציע מצחיקה, תמונה השניים מן ביקש כשצלם־עיתונות
 ״ניסיתי גלן: הגיב החתן, של בפרצופו הישר העוגה את לשלח

מאמינים. עבד.״ לא זה — לי והאמינו שעברה, בפעם הזה הדבר את
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