
יזכה. שהוא איש האמין לא המירוץ לסוף עד כמעט
 שלו הבכורה ובהופעה 23 בגיל זאת. עשה הוא אך

 דה הטור בעולם, ביותר המפורסם במירוץ־האופניים
 בתהילה בניצחון, — בכל פיניון לוראן זכה פראנס,
 בתחילת כבר תשומת־לב למשוך התחיל הוא ובכסף.

וניבאו בהצלחתו המעיטו הפרשנים אך המירוץ,

 מהמירוץ ויפרוש יחלש הוא במאוחר או שבמקורם
 מעולה גופני כושר רק לא הדורש והמתיש, הארוך

 3800 ואחרי רב. נסיון גם אלא גבוהה, וסיבולת
 מעט. לנוח לו מגיע מזהרת, בדידות של קילומטרים

 שנערכה במסיבה ארוסתו, עם רוקד נראה הוא בתמונה
בפאריס. במועדוךלילה לכבודו

 קיטון: ראן
 קווה מה
בפאריס? דה

 התרשם לא חדה עין ובעל זריז צלם
 — שבתמונה הגברת של מהתחפושת

 ענקי, ז׳קט וארוכה, שחורה שיסלה
 לגבי אסוף. ושיער מישקפי־שמש

 לו היתד, לא בכלל כבר שלצידה האדון
 המישקפיים למרות בזיהוי, בעיה

 את תפס הוא המורכן. והראש הכהים
 שוב ביטי דורן ואת קיטון דיאז
 בשוק יונים כזוג מטיילים ביחד,

 אחריהם לעקוב וכשהמשיך פאריסי,
 אחר ומביטים ידיים אוחזים אותם ראה

 במיסעדות אוהבות ביעניים בשני
 למה להאמין לא ואינטימיות. קטנות
בפאריס. לאמריקאים שקורה

 הבבווו: אודו■
מהאגדות סיטו

 מכל יותר רומנטי נשמע הסיפור
 בו כיכבה הפבורן שאודרי סרט

 רוברט הוא הגיבור אי־פעם.
 מכוכבת שהתאלמן ,45 בן וולדרם,
 מרל אחרת, ותיקה הוליוודית
 הגיבורה .68 בגיל שנפטרה אוברוץ,

 גרושה ,54ה־ בת הפבורן אודרי היא
 השניים, שנישואיה אחרי בודדה,

 אנדריאה האיטלקי לרופא־פלייבוי
 ובסידרת אדיר ברעש התמוטטו דוטי

שערוריות.
 נפגשו הבודדים הגיבורים שני

 .הוא עליו: אומרת אודרי והתאהבו.
 מאוד אנחנו ונפלא. יקר מאוד אדם

 כמו אנחנו אהבת־אמת. זוהי מאושרים.
 ואילו חיי.״ של הגבר הוא רוב נשואים.

 בעולם סיבה .איזו עליה: אומר הוא
 בוגרים אנשים לשני להיות יכולה
 אם וחצי שנתיים במשך ביחד לחיות

 ימשך וזה מאושרים, אנחנו אהבה? לא
 ועושר באושר חיים והם לעולם." כך
הזה. היום עד

■ **■ז

 קטן. אצולה תואר איזה הוא מאושר אותו שיעשה שמה החליט דלון אלן
 הכימאי של החדש בסירטו דה־שרלום הברון את מגלם הוא ועשה. החליט
 השתתפותו פרוסט. מרסל פי על סוואן של אהבתו שלנדורף, פולקר
 מוכן שדלון רבות, שנים אחרי הראשונה, הפעם היא שזו מפני רבה, סקרנות עוררה

יחסית. קטן בתפקיד בסרט להשתתף
 שמדובר הוא לגלות מוכן שהבימאי מה כל גדול. בסוד עדיין נשמר הסרט תוכן
 מתוארת שהיא כפי הברון של לדמותו נאמן ישאר אם אך קינאה. של בסיפור
 רגשן. ואפילו רגיש אמיץ, דלון.אינטליגנטי, לנו שצפוי הרי הצרפתית, בספרות
משהו. זה וגם ו...מתאפר״. קנאי מלשין, רגזן, יהיר, נדיב, תרבותי,

ומאובד יהיר אמיץ, דיון: אין

239935 הזה העולם


