
ג

 שילדס: בהק
 ביותו חיבה

 הטניסאים ביו
ביותו החובבים

 ידידותיים סיבובים כמה אחרי
 טניס מישחקי נערכו שם בפלורידה,

 כמשמעו, פשוטו יפים, לאנשים
 ברוק הצעירה השחקנית הוזמנה

 הנסיך יזם שם למונאקו. שילדם
 למחבט, שילדם של זוגה בן אלברט,

פלורידה. מישחקי של רעיוני המשך
 ביניהם נאבקים שבווימבלדון בעוד .

 להקים אלברט החליט המיקצוענים,
 של מצוותים המורכבת חדשה, נבחרת

מפור ואנשים מיקצועיים שחקנים
 של האינטרסים יקודמו חשב כך סמים.

הצדדים. כל
 ג׳ון יחד משחקים עצמם מצאו וכך

 הטלווזיה סידרת כוכב פורסיית,
 אמריטראי, אשאד עם דינאסטי

 אלמוני צעיר עם פואטייה וסידני
 אלוף אחד יום להיות העשוי

מונטה־קארלו.
בקרי עמדה לא המיסכנה ברוק רק

 שניקבעו החובבניים, אפילו טריונים,
 והסתפקה אלברט, הנסיך על-ידי
 הלכה אחר־כך כדורים. כמה בהגשת

 למכוניות הרביעי במירוץ להתנחם
 מועדון מארגן שאותו עתיקות,
 הגארנד למירוץ גם האחראי מכוניות

 כאן, במונטה-קארלו. המפורסם פרי
 להעריך היה אפשר העתיקות, רקע על
 — הנערה של העיקרי כישרונה את

הנעורים.

 עלו מקדו ושירלי ו״נולוס דבי זועמת: סן־פואמגיסקו של העליזים קהילת
הישבן את והראו הבימה על

 בסן־ דיוויס אולם בימת על שהתרחש המחזה
 של הסימפונית התיזמרות של מישכנה מקום פרנציסקו,

 ובסיומו זה, במקום המקובל לרפרטואר תוכנן לא העיר,
 בכוונות התחיל זה למדי. צורמים צלילים בו נשמעו
 דבי והבידור, כוכבות־הקולנוע טובות: שכולן

 במופע להופיע הוזמנו מקליין, ושירלי ריינולדם
 למילחמה בעיר שקמה לאגודה קודש הכנסותיו שכל

 קהיליית את המסעירה המחלה האידס, נמחלת
 שכאשר מסתבר העולם. רחבי בכל ההומו־סכסואלים

 מן בדירתה הקלעים, מאחורי אל מקליין שירלי צעדה
 .יש עליה: עלתה זה שאך ריינולדס לדבי אמרה הבימה,

 יש לך .גם הקהל: לפני הגיבה ודני נהדרות', רגליים לך
 עולות שהן כל־כך, ארוכות ששלך אלא נהדרות, רגליים

 חלקה את והורידה לבימה מקליין חזרה אז לשדייך". עד
 כשהיא שלה, הכתפיות חסרת הערב שמלת של העליון
 מיהרה דבי אדירות. בוז שריקות לקול עצמה חושפת

 הפשילה הקהל, אל כשגבה ועמדה הסתובבה לעזרתה,
 פרצה זה ברגע ישבנה. את לו והראתה שמלתה את

 הקלעים מאחורי שפגשה ומקליין, רבתי מהומה במקום
 משענה שקרה. במה הבחין אם אותו שאלה עיתונאי,

 עמדו איתו שיחד אלא ההצגה, על לפניו חזרה .לא',
 פיינשטיין דיאן הגברת ראש־העיריה, גם לפניה

 שהן חשבנו .בהתחלה המום: היה המופע מארגן ובעלה.
 היה וזה זאת. ברוח זאת הבינו כולם לא אבל מתלוצצות,

 דובריהן העיריה.' ראש־ כבוד בנוכחות כך לנהוג מיותר
 מהם ואחד בדיחה, כאל לתקרית התייחסו הכוכבות של
 שלה הסטרפלס לשמלת מתחת לבשה שמקליין נ־ען אף

• לכסות קשה כבר הנעשה את אבל בגד־גוף. •  עוד •
 אמריקה מים בבית־חולים: הסתיים סינדלרה סיפור

 ואולי לוותר, כנראה תצטרך ג׳ורג׳, פילים לשעבר,
 קנטאקי, מושל בעלה, את להכניס חלומה על לעולם,

 אמריקה. של הראשונה לגברת להפוך ובכך הלבן לבית
 מלכת את הזוג בני של מקורבים מאשימים רב זמן כבר

 בעלה, ניקלע שאליה בסחרחורת לשעבר היופי
מכך כתוצאה עליו. שכפתה מצרים ללא ובאמביציה

 עזים ראש מכאבי סובל הוא כי בפומבי פעם לא התלונן
 לב לניתוח אושפז שעבר, בחודש ולפתע, שינה ומנדודי

 הקולנוע מפיק של רעייתו לשעבר ג׳ורג׳, פיליס פתוח.
 הכחישה לא בזק, בנישואי נישאה שלו אוואנס, בום

 בעלה לגבי תוכניותיה ואת הפוליטיות שאיפותיה את
 לבחירות לרוץ אותו שיכנעה ,1978ב־ נישאו, מאז החדש.
 מותרות חיי ולנהל בלבד, חודשיים בן במסע המושל

 הכינוי: את לשניהם שהקנה רצחני, בקצב ראוותניים
 בקושי שאך אחרי קאנטקי." של והמלכה .המלך

 החליטה דולר, מיליון בן הימורים חוב מתשלום התאושש
 ילדם את ילדה היא הסיגנון. את לשנות שעליהם פילים

 ומחפש הפוליטית הבימה על מתרוצץ כשהוא הראשון,
 קבועים הדים עם יוקרתיות פעיליות לעצמו

 הפתאומי, הניתוח מן מחלים הוא בעוד בכלי־התיקשורת.
 סף על נמצאת היא משלה: גבוה תשלום הגברת משלמת

 בעלה מיטת ליד רצופה שהייה אחרי גופנית, התמוטטות
• בהריון בעצמה כשהיא ארוכים, ימים במשך • • 
 פתח קארולין, הנסיכה של לשעבר בעלה דונו, פילים
 רז׳ין, של זה דוגמת מפואר מועדון־לילה לעצמו

 בשדות לילה כל לרעות יצטרך לא מעתה בניו־יורק.
• זרים •  של בעקבותיהם דולקים צלמי־העיתונות •
 רגן הנשיא של בתו דייווים, פטי חדש: צמד

# זיפרן ג׳ץ ועורך־הדין #  החודש חגגה רגן ננסי #
 מרגישה היא איך לשאלה .60 מס׳ יום־הולדת

 יותר .טוב הראשונה: הגברת ענתה 60ה־ ביום־הולדתה
• '50ה־ הולדתי ביום מאשר •  הקולנוע שחקנית •
טסטפני הקטן והמסך הגדול  פאוארם ואשתו) (האר
 מנהביץ. תום הטלוויזיה למפיק להינשא עומדת

 הטלוויזיה בסידרת בפועל כמפיק המשמש מנקביץ,
 הוא ואגנר, רוברט לצד מככבת היא שבה הידועה

 אחרי רק התעורר הרומן אבל השחקנית, של ותיק ידיד
 לספר ידעו מאז .1981ב־ הולדן ויליאם של מותו

 לסטפאני שימש תום כי לעבודה, ושותפיהם חבריהם
 סנט־ג׳ח ג׳יל של לתפקידה בדומה גיבראלטאר, סלע
ואגנר. בוב האלמן לצד

גישהו אוהב אחו נו מוטין: וין
 כ׳ בתמונה. אתו הנראית ז׳אן היא אוהב, בוודאי מארטין שדין מישהו

 ראן מרעייתו נפרד מארטין דין ממנה. שניפרד אחרי אליה חוזר היה לא אחרת
 בבית־חולים כשאושפז שעברה, בשנה אבל נישואין, שנות 23 אחרי ,1972ב־

 הרום* אם לדעת מעניין התוצאה. והנה יום, בכל אשתו־לשעבר אותו ביקרה
חוזרים." .נישואים במירשם: לו רשם
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