
כועס? הוא מי על ה״ג: אלכסנדר
 השנה יום את חגג הייג, אלכסנדר לשעבר, האמריקאי שר־החוץ
 אוקטופוסי. החדש, בונד ג׳יימס סרט של פרטית בהקרנה להתפוטרותו

 במועצת״המנהלים חבר הוא ממישרד״החוץ, פרישתו מאז כי מובן, די זה
 לא הון. וגרפה הסרט את שהפיקה מטרו־גולדווין־מאייר, חברת של

 באידספור וחבר באוניברסיטה כמרצה — להתלונן מה על יש שלהייג
ג לטניס גם זמן די לו ונשאר מיליונים, מרוויח הוא מועצות־מנהלים

התמונה. שמעידה כפי לו, הולד תמיד לא אם גם

להשמין מתאמץ רב: נויסטופו
 בא מהטבע, מתנה הוא סופרמן של כמו שגוף חשב מישהו אם

 עלי סופרמו כל ״לפני טעותו: על אותו ומעמיד ריב בריסטוסו־
 יותר, לאכול שעלי רק לא אומר וזה הטבעי, מישקלי על ק״ג 15 להעלות

 לא ולהתעמל." לרוץ מישקולות, להרים השרירים, על לעבוד גם אלא
מזה. גדולות יותר צרות יש נורא,

ץ מוכיח באירופה שלו הראשון ההופעות בסיבוב  ד
 אך האפירו, אמנם הצדעים פג. לא שקיסמו מרטין
 וכל בו, לגעת כדי נדחקות הנשים נשאר, במצח התלתל
 הצעירות הנערות ״אפילו מראש: נמכרו המופעים עשרת
 הוא שלי,׳ הזקנות העצמות את למשש כדי נדחקות ביותר
המכוסה ידו, את מראה הוא וכהוכחה בהתפעלות, אומר

 י השאירו הן מזכרת איזו ״תראו וטרי: גדול כחול בסימן
 מר מספר מושך, הוא כמה עד עדיין השתכנע שלא ולמי

 1 צעירה. נערה הכרתי זמן־מה ״לפני הבא: הסיפור את
 תמימות דקות 45 שבמשך ממני, התלהבה כל־כך

 חשבו מה אבל חדרי. דלת על לדפוק הפסיקה
לצאת?" לה לתת שהשתגעתי

 סואנדון: סוזן
 הממוסס החזה
ביותו חיכה
 פלייבוי הירחון בה בחר מאז
 ביותר היפה המפורסם ״החזה כבעלת

 סראנדון סוזן החליטה הקיץ״, של
 שיערה את קצצה היא סגנון. לשנות

 בסירטה מאוד ארוך שהיה הג׳ינג׳י,
 להרגיש והתחילה סיטי, אטלנטיק

וחופשיה. קלה
 להיראות התאמצתי היום ״עד
המב ורצינית, אינטליגנטית כאשה
לעבו בהתאם אליה שיתייחסו קשת
 להיות לעצמי מרשה אני עכשיו דתה.

זרוקה."
 אשה של דמות שגילמה אחרי
 נערת ושל לחצות במעבר נוירוטית

 סראנדון סוזן עומדת בסערה, טבע
 של לצידם חדש, בסרט להשתתף

 יוצא סרט זהו בואי; ודייויד דנב קתרין
 לסרט־פולחן, להפוך שעשוי דופן,

 היא רוקי, של הקולנוע מופע דוגמת
 היא מה על כנראה יודעת והיא אומרת.
 שפירסם הסרט היה זה כי מדברת,

שנים. כמה לפני אותה
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