
ידדה שוב להיות :,קינסק נאסטסיה
 אף לנאסטסיה, מתכוונים קינסקי, השם את היום כשאומרים

 היוצרות. השתנו היום האירופי. בקולנוע דבר שם הוא קלאום, שאביה,
 נכשל, האחרון שסירטה למרות אונה. במלוא כוכבת היא 22ה־ בת נאסטסיה

 ,15 בגיל ברחה שממנה רות, אמה לצדה עוזרת הביקוש. בשיא עצמה היא
 להיות לשוב זה שחקנית ״להיות בטענה: מחדש קירבתה את גילתה והיום

ילדה:״

 והלקוחה גראנט, ריצ׳ארד הידוע ההוליוודי האמנים סוכן כשישבו
 קבעו ידיים, והחזיקו בניו־יורק בתצוגת־אופנה גדיי, לינדה שלו 1 מס׳
 כל כידוע, התצוגה. לסוף מחכים בודאי הם — המלחשים כל

 גדיי, לינדה אבל בשימלות־חופה. מסתיימות המסורתיות תצוגות־האופנה
 ומתונה שקולה היא כי טוענת טרשר>, (אדאחד מבעל נפרדה מזמן שלא
 דאלאס. בסידרה הקטן המסך על מגלמת היא שאותה מסו־אלן, יותר הרבה

 היא הפזיזות למהר. צורך שאין ״ותבינו לינדה, אומרת בסראלן,״ ״הביטו
השגיאות!" כל אם

ימהר! צורו איו גר״: לזרה

בעולם אגשים

לויליאם כפיצוי הולדת יום מתנת ציארלס: הנסיו
 לו משמש צ׳ארלם שהנסיך זה, נחמד כלבלב
 של הראשון הולדתו ליום יום־הולדת מתנת הוא כשמרטף,

 דיאנה של בנם ויליאם, הנסיך המלכותי, התינוק
 כי החושבים שיש משום לויליאם אותו העניקו וצ׳ארלס.

 לו הירשו לא יכופר. לא עוול נעשה העתיד ליורש״העצר
 1ב־ שהסתיים בקנדה, הרשמי בביקורם להוריו להצטרף

לה כשהודיעו אפה, את עיקמה אומנם די ליידי ביולי.

 לנסיעה, ויליאם את איתה לקחת תוכל לא שהפעם
 סיפון גבי על להשאירו צ׳ארלס הנסיך לה ומשהציע
 סייר עם לשחות יירדו שהם שעה המלכותית, היאכטה
 לחלות עלול שויליאם בטענה התנגדה — טרודו

 אכספרס, דיילי הצטרף דיאנה של להגנתה במחלת־ים.
 הילד של יום־הולדתו את בדיוק יחמיצו שההורים בטענה

במתנה. כלב — הפשרה ביולי. 21 ב־

ענק להיות חוזר הגדול וולס וולס: אודסון
 ספילברג, סטיבן המערבי הקולנוע של הפלא ילד
 — ולס אורסון הקולנועי הגאון מן קנה ,34 בן היום שהוא

 את — במישקלו משולש ואולי בגילו, ממנו הכפול
 קיין, האזרח בסירטו שכיכבה המפורסמת המיגלשה

בתולדות ביותר המפורסמת הכתובת נכתבה שעליה

 55000 של סך לוולס שילם ספילברג .רוזבאד". הקולנוע:
דולר.

 הסיום בטקס האחרונה הבימתית הופעתו את ערך ולס
 לא הוא הגאון כי לראות היה אפשר ואז קאן, פסטיבל של
שמן. כה היה לא מעולם פיסית. גם אם כי רוחנית, גדול רק

ה העולם26 2392 הז


