
הרעב
לתהילה

 הכוכבת לישראל הגיעה אז ך*
י הי ביראתה לא פוסט, פארה •

 השבוע, שהתרחשה זו כפו סטריה
הפו הסידרה כוכבי הגיעו כאשר

 הופעות. לסיבוב תהילה פולארית
 הם יום־העצמאות, הראשון, ביום

 ישראל, אדמת על ודם בשר ניצבו
באנ מפרך הופעות סיבוב אחרי
 בשדה־התעופה נחתו כאשר גליה.

 — איש 62 שכללה לפמליה, המתין
ה וכוכבי תיזמורת נגני רקדנים,

אותם שהוביל אוטובוס — הצגה

גדו להפתעה המתין וגשום, רירי
 יודע אינו כשהוא לו, שהובטחה לה

ב הוכה הקהל לצפות. למה בדיוק
ב הופיעה ההפתעה כאשר תדהמה

 על הנערצים תהילה כוכבי צורת
העיי הכוכבים בישראל. בית כל

 הבימה אל זינקו והנרגשים פים
 וצעקו לשלום הרב לקהל ונופפו

שמח. חג
 הסתפק לא המשולהב הקהל אך
ה לדרישת נענו הכוכבים בכך.
וללא תיזמורתי ליווי וללא קהל,

 למלון מאוד רעב בא אנטוני, ג׳ון הוא הלוא הפופולארי, י1ך *1
י י ובצמות בכובע לירוי שבכניסה. הממולאים מגש על והסתער ״

 לקהל. פרחים וזרק בישראל מקבלת־הפניס במיוחד נרגש היה קטנטנות
 תל־אביב. של הבידור בבימת השישה בילו הראשון הערב את

הסידרה. של הנושא שיר את לקהל שרו הרבה עייפותם למרות

(לידיה) אלן דבי משוחחת מארוקאיס סיגאריס
 ובשיער אדום בסוודר דבי, העיתונאים. עם

 האמיתית הכוכבת היא גילה. מכפי צעירה נראתה
ארוכות. שעות חבריה את אימנה הרבה, עייפותה למרות

 שם בתל־אביב. כבישים צומת עד
 כוכבי ששת אמבולנס, להם המתין
 מהאוטובוס מייד הועברו תהילה

מל לכיכר ישר והובלו לאמבולנס,
ישראל. כי

 בימת ליד שבילה הרב הקהל
סג במזג־אוויר המרכזית, הבידור

עיי קולות בשישה רק פליי־בק,
המפורסם השיר את שרו פים,

תהילה.
 תיכננו העיריה מטעם המארגנים

 עד מהבימה חילוצם מיבצע את
יס שכאשר הוחלט האחרון. לפרט
יופעלו השיר את הכוכבים יימו

ולידיה דני
נהנים סידרה,

 ודבי (דני) אימפרטו קרלו
ב־ מורתו (לידיה), אלן

חבש דני המארוקאים. מהסיגריס

 היה ניתן ובקושי שפס וגידל קסקט כובע לראשו
 דני מישקפיו. את הסיר בכך, כשהבחין לזהותו.
במופע. לשיר היה מסוגל ובקושי ברע חש הצטנן,

ודודים ברונו
ידיו את מותח ברונו צמוד■ס. חברים הס חיים

 כחנוט, בתמונה ונראה הכורסה מאחורי בעייפות
 חום. וכובע בג׳ינס טריקו, בחולצת ולרי חברתו

השמש. מישקפי את הסירה סיימו כשהצלמיס

 כל ואמנם, דינור, זיקוקי מייד
ו בחושך לשמיים הופנו המבטים
 ניכנסו מהבימה, חולצו הכוכבים

ב ודהרו להם, שהמתץ לאמבולנס
 בזמן להגיע כדי העיר רחובות
לש שתוכננה העיתונאים למסיבת

התל־אביבי. הילטון במלון 11 עה

ר רזה ת  יו
ר צעירה ת יו

סי הוא שם להם שציפה ה ^
׳ כת עשרות עצמו. בפני פור ■
 את גם עימם שהביאו וצלמים בי

 הבימה, לעבר הסתערו ילדיהם
 שולחן כורסאות, שש הוצבו שעליה

 ראשון בלבד. אחד ומיקרופון קטן
ה קוררי, לי הבימה על התיישב

 המוסיקאי. ברונו את בסידרה מגלם
עי זוג לו שיש הוכיח החתיך לי

 לי של לידו משגעות. תכולות ניים
השמנ לנדסברג ולרי התיישבה

 שוורץ. דוריס את המגלמת מונת,
 לי. של בחיים חברתו היא ולרי
ול חום כובע לראשה חבשה היא

 היא שמש. מישקפי הרכיבה עיניה
 מדמותה יותר הרבה רזה ניראתה

 של לשמאלה שבסידרה. השמנמנה
 ג׳ון הכושי הרקדן התיישב ולרי

כש לירוי, את המגלם ריי, אנטוני
ישבה לידו בצמות. קלוע שיערו
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ברע. וחשה קשה הצטננה אריקה להתחלף. נוהגות השתיים (ג׳ולי). סינגר


