
י הקומדיה, מלך לאוהדי צילומית ועדות משמחת הודעה י ׳  ג
 פה ופוער פתוח, לב ניתוח אחרי מאוד טוב מרגיש הוא לואיס:
 פיטניק. סנדרה )32( הטרייה רעייתו על פתוח פה להדגמת

 מצא קרבות ארוכי אך קצרים וגירושין טווח ארוכי נישואין אחרי
 :בריאות סגולות בכמה שניהנה חדשה, אשה ,57ה־ בן ג׳רי לו

 כדי מספיק צעירה והיא מזכירתו היתה כי היטב׳ אותו מכירה היא
לבו. את לפתוח

אחת פעם רק חיים שדדו: ויקי
 כוכבים כבר שניהם .8 בת והיא 13 בן הוא :צעירה אהבה זו
 האלוף של בנו שרדר, ריקי זהו — יותר עשיר שלו נסיון. למודי
 מניצולי אחד ולאחרונה הצעיר, פונטלרוי לורד צ׳מפיון, בסרט

 שהיא בארימור, דרו למיקצוע, חברה פגש הוא הכסף. כדפיות
 הזה: העולם של הקולנוע לכתבת פעם שאסר וכמו אי־טי, ילדת

אחת.״ פעם רק חיים סוף כל סוף דבר. מכל ליהנות ״כדאי

 גיד: ויציאוו
 שאר גינטדמן
נשימה

 בג׳יגולו ״מטריף״ היה הוא
 ״מדליק״ היה הוא אמריקאי,

 אומרות כך וג׳נטלמן. בקצין
 גיר. ריצ׳ארד של ה״גרופיס״

 על גם לראותו מזלו שהתמזל מי
 מסופר ודם, בשר בברודווי, הבימה

 המזעזע במחזה קרחתו לזיפי עד
 יעלה זה בשם — (״מכופף״ בנט

 בקרוב) ישראלית בימה על המחזה
הצ היטב. משחק לראותו הצליח

 סילוויניה הבראזילאית יירת
בתמו לצדו הנראית מארטינס,

נשי עוצר גם שהוא מוכיחה נה,
 שלו, הבא הסרט של כשמו מה,

מישטרתי. מותחן

והעתיד תעבו בונו: סוני
 מכוכבי אחד כונו, סוני :גדולה היתה השימחה

 סוני הצמד של חצי לשעבר האמריקאים, הבידור
 מסו יפהפיות של התורן בן־זוגן לשעבר ושר,
 במערב מיסעדת־צמרת פתח קטן, ומסך גדול

כפולה: משמעות בעל הוא המיסעדה שם הוליווד.

במישפחה נשאו הנר -
 כדי טוב. שפירושו ובתו סוני של כשמו בונו

 מישפחת בני כל ובאו התקבצו כזה מאורע לחגוג
ר ,1 מם׳ אשה כולל בונו,  משמאל) (קיצונית ש
 החדשה ואשתו סוני כיצד לחזות צ׳סטיסי, ובתם
מגישים. סוזי

יבזיאות מועיד הרופא מור: סיירור מרי
 צמוד. רופא הוא ביותר הטובה הרפואה חולות שלנשים כניראה

 כוכבת מור, טיילור מרי והנה ממול) (בעמוד קנדי ג׳ואן הנה,
 חייה כי היה דומה בלבד שנתיים שלפני והגדול, הקטן המסך
 נפלא שיחקה מאז בנה. של התאבדותו בגלל לחלוטין נהרסו

 שישה טוב, פחות בסרט טובה היתד. ואחר-כך פשוטים באנשים
 לוין. רוכרט הוא — קארדיולוג לא אם מי הרופא־המציל שבועות.

.45 — היא ,31 בן הוא :גילים יחסי

 מק־קאדת!■: בוו
סנ״ס 011 ושוו

 לשעבר וחיפושית כנפיים זמר
י פול נ ת ר א ק ־ ק לצילו לועג מ
 ידיה פרי הם שאין בתנאי מים,

 אשתו שלו, הפרטית הצלמת של
 של תוצאה למשל, הנה, ליכדה.

בשי צלם־עיתונות שצילם צילום
 כל את המכיר פול ההפתעה. טת

הצל של האפשריות תחבולותיהם
 הקריאה את שמע בעל־פה, מים

 יבוא שאחריה היטב וידע ״פול!״
 שבטוח מה מצלמה. של ״קליק״

 הצלם אל הסתובב הוא — בטוח
לשון. והוציא
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