
 אפיפיור רק אינו השני, יוחנן־פאולום הקרוי וויטילה, תל ל!
 בפורט־או־ נחת כאשר הרוח. את מושך גם הוא — רוח שעושה

 קיבל שלו, אמריקאי המרכז המסע במיסגרת האיטי, בירת פרנס,
 גלימתו, את ופרם כיפתו את שהעיף שובב, משב־רוח פניו את
 התבלבל לא הקרוש האב ראשו. את כיסתה העליון שחלקה כך

 עם קבל מכריז ראש, גלוי נואם כשהוא משלו, במכת־רוח והשיב
 ולטיפול ראשו מעל לגג זכאי רעבונו, להשביע זכאי אדם שכל ועדה

 עצם שבה דיוואליה, תק כייכי של בארצו זאת כל רפואי.
גדולה. זכות כבר היא בחיים ההישרדות

טוב הגר טוב טון הוסט: נטוישיה
 פטרישה המיליונים, ליורשת קרה מה בדיוק יודע אינו איש
 יודעים הכל הסימביוזי. השיחרור צבא בידי היתה כאשר הרסט,

 לשומר נישאה נשפטה, היתר בין שוחררה: מאז לה שקרה מה
 הזיכרונות תורגמו לאחרונה זיכרונות. וכתבה בתמונה) (עימה ראשה

 — שאמפנייה בקבוק על האירוע את חגגו ובני־הזוג לצרפתית,
כמובן. צרפתית
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במישפחה וצוות סקנדאלים השנייה: אלינבט המלבה
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ט המלכה אם ב ז לי  מורה כמו נראית השנייה א
 לכך יש האוזן, מאחרי קליפה שספגה לזימרה
חלב מחה שטרם מיטבח נער :טובות סיבות

הוד־מלכותה, בשרות חוויותיו פירסם כבר משפתיו,

 הראשון, הפרק אחרי מייד שהופסקו זיכרונות
 #נדריו► :ועוד סאן. ליומון מלמעלה פנייה בעיקבות

 להחליף ממשיך המלוכה, בית של הצעיר הנסיד
הכבוד? איפה אז עירום. רקדניות

גיגד: מיק
 המלכותית המישבחה

בנווה בהצגת
 ממשיך — 39 — גילו למרות

 האבנים מלך להיות גרזג מיק
 מלך גם שכזה ובתור המתגלגלות,

 שנים, כמה מזה מלכתו הפופ.
 הזל, דיזג הטכססית הדוגמנית
 הנידיור־ בבכורה אליו התלוותה

 ביחד נבלה הבה הסרט של קית
 על תיעודי סרט זהו הלילה. את

 הלהקה של הענקי מסע־ההופעות
 ארצות* ברחבי לאחרונה שנערך
 משום הסרט, את יזם ג׳גר הברית.

 כל־כך עובדת ״הלהקה שלדבריו
 שחובה חיה, בהופעה בחוץ, טוב

 שלה.״ המיוחדת הרוח את לתפוס
 הרוח״ ״תפיסת על שהתמנה האיש

אשכי. האל הבימאי הוא
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