
הדודה בלי :מק־קורקודייל גייין אמילי
 ג׳יין אמילי של המישפחה כל ואמא, אבא וסבתא, סבא שלמה: היתה :שימחה

 לטקס באו כולם די, ליידי של אחותה שרה, ליידי של בתה קורקודייל
 חסר אחד זוג רק המיטריה. את פתחה וסבתא גשם קצת שירד למרות זבלה,

 או ברע, חשו כעסו, האם צ׳ארלס. ודוד דיאנה דודה מדוע. ידע לא ואיש זס,
 להם היתה לא פשוט — המאוחדת הממלכה של נאמן אזרח שאל — א

דיה?

 ואלרי־אן אלא אינה הערבית, הכתובת את חזה על הנושאת הספורטיבית הנערה
 דאסטין. ז׳יסקאר ואלרי לשעבר, נשיא־צרפת של הבכירה בתו דאסטין, וקאר

 למרחקים אופנוע על רכיבה גם שלה, והספורטיביים החקלאיים התחביבים כל
 הונדה גבי על הפרעונים, בארץ אופנועים במירוץ לאחרונה השתתפה כר •כים.

דארק. מידיי מכונית, מתאונת המחלימה ידידתה, מצד בעידוד וזכתה 3

או חשבון עושה לא אונאסיס: נויסטינה אחד ו
 הזקנות האומנות אחת היתה כאילו ונראית 32 בת רק
 כמו נראית אונאסיס כריסטינה קאקויאנים. של בסרט

 אחיה, ואת אביה את שאיבדה אחרי יוונית. טרגדיה גיבורת
ספק רוקדת, כשהיא בעולם ביותר העשירה היורשת נראית

 החזות פאריסאי. במועדון־לילה בייאוש, ספק בשיכרות
 שמנה, — טינה היקרים. הבגדים גם וכך נעלמה, הצעירה
 התופסים הצלמים על מצפצפת — ומכוערת מגושמת

מחמיא. לא ברגע אותה

סבאגט׳ עושה עוד קומרה ★ עזב או פוש חפץ יאשר! * פאקולה של בחיותו * צינית עדיו׳ הונצח הלווד ★ באחו תאונת־עבודה
 מריל — פולנית שלמדה שלו הכוכבת זו היתה לאחרונה

 של בבחירתה תפקידה למען זאת שעשתה האמריקאית, סטריס,
 ג־יי אלן בעצמו, האמריקאי הכימאי מתכונן שכעת נראה סופי.

 ,סטרינג הנקרא סרט לצורכי זאת וגם סינית, ללמוד פאקולה,
 כבר שתורגם לורד, באו בט הסופרת מאת רב־מכר פי על מוך,

 אנשי כל את גם השאר בין שעשה מי פאקולה, שפות. 15ל־
 מתכונן הוא כי הודיע והבלש, הטלפון נערת ואת הנשיא
 כך לשם סיני. שכולו צוות ועם בסין כולו הסרט את לעשות
 אשה של קורותיהן את יספר הסרט שנתיים. לו דרושות

 למהפכה, ועד קינג של השושלת בדעיכת החל ומישפחתה,
• שנה מאתיים של תקופה במשך •  ידידיה, את מעטרת יפאן •
 העולם עם יפאן של הקשרים להידוק תרומתם על במיספר, 4000

 אחרות, וארצות יפאן ילידי נימנים המעוטרים עם החיצון.
 מזכיר זאכאריה, סרי לטאן הוענק לזר, ביותר הגבוה כשהעיטור

 הארצות שתי בין הקשרים״ ,הידוק על המאלזי, מישרד־החוץ
• •  הימיה בניין לעבר מעתה יביט מאונטבאטן לורד •

 רודנה הלורד, של דיוקנו צ׳כיות. ברונזה עיני ררך המלכותית
 הפסלת על־ידי מברונזה, נוצק השניה, אליזבת המלכה של

 כמה לפני נחנך הפסל בבריטניה. החיה בלסקי, פראנטה הצ׳כית
 הבריטית, המלוכה מישפחת בני בו שהשתתפו בטקס ימים,

 ארבעה צ׳ארלס. הנסיו חתונת מאז שהופגן ביותר הגבוה בייצוג
הנסיך צ׳ארלס, הנסיך המלכותי: הצי מדי את ?יבשו גברים

 בדמותו הרוחני מחנכם וכמובן, אדוארד, והנסיך אנדריו,
• המפוסלת •  אוסטרלית שחקנית קיבלה יוצאי־דופן פיצויים •

 היא בריטית: טלוויזיה מחברת )39( קאצארוס אנדוניה בשם
 מיריית כתוצאה טלוויזיה, תוכנית על חזרות בעת באוזניה נפגעה
 טענה ,1976 בשנת המיקרה, מאז לאוזנה. סמוך שנורתה אקדח

 חייה וכי נפגעו, שלה הקאריירה וגם השמיעה גם כי השחקנית
 אמרה בחוש־הומור,״ ניחנתי ,תמיד כך. עקב נהרסו הפרטיים

 מאז אך שבחיים, היפה הצד את לראות .ונהגתי השחקנית,
 מחוץ לפצותה ניאותה תמז חברת לחלוטין.״ השתנתה אישיותי
• דולר 112.500ב־ בית־המישפט לכותלי •  ג׳ורג הקומיקאי •

 מועדון־הלילה עם שנים חמש בן הופעות חוזה על חתם ברנס
 החתימה את ללוות שכח לא הוא קייסר. בלאס־וגאס, המפואר
 שפיתאום בכך חוזה להפר יכול ואיני 87 בן אני .היום בהערה:

 היה הוא קייסר, של בארמונו ששיחקתי האחרונה בפעם לי. אמות
• יוליוס' •  ג׳ון, בעלה מאחורי שניצבה קרירה בלונדית אותה •

 דין מורץ חדש: לאור הצל מן יצאה ווטרגייט, מישפט בשעת דין,
 ענקית חברה עבור יועצת״השקעות והפכה מבעלה נפרדה

 בנוסח עסקות בקשירת השאר בין שמתמחה בבוורלי־הילס,
• שלטר״(מיקלט־מס) ״טקס •  עזבתי," אם כי פרשתי ,לא •
 באוניברסיטת עבודתו הפסקת את )82( חפץ יאשה הכנר הגדיר

 שפורסמה הסברה את הדגול הכנר הפריך בכך דרום־קאליפורניה.
טען חפץ גילו. עקב מעבודתו פרש כאילו הסטודנטים, בעיתון

 שהאוניברסיטה מפני אמן, כיתות בניהול עבודתו את הפסיק כי
• תוכניתו את לממן הבטחתה את קיימה לא •  הפקה כל •

 בהוליווד, ניחושים מלווה קופולה פורר פראנסיס של חדשה
 שירטון על עלתה לאחרונה אפוקליפסה. עוד זו תהיה שמא

 רבו אבנס בוב והמפיק הוא כאשר קלאב. קוטון החדשה הפקתו
 אבל רב. ברוגז הצילומים אתר את עוזב נראה וקופולה ביניהם

 לבזבז רבים מיליונים לו שאין החליט קטן, חשבון אחרי כי נראה
 )18( הצעירה השחקנית הסרט, כוכבת לעבודה. וחזר זה ברגע
 עדיין הוא מעמד. מחזיק ,הוא מצבו: את הגדירה ליין, דיאן

• ספאגטי״ מבשל •  פשוט היא בישראל להופיע במקום •
 השמצה, נגד הליגה מן כבוד של עיטור לקבל בניו־יורק הופיעה

 לכאן. לבוא פחדה שהיא בישראל מישהו יגיד שלא כדי וזאת
 לכאן, לבוא חושבת היתה לא פשוט סטרייסנד בארברה(ינטל)

 תבוא הגברת כי חשבו כשימחה שימחה המבלבלים אותם כל אבל
 הפקת במיסגרת נערכת שהארוחה בשעה בה וראייטי לארוחת
 של בסירטם מופיעה אינה כידוע, סטרייסנד, ואילו השגריר

 לנשף סטרייסנד עימה נטלה עדין איזון לצורך גולדגלובוס־קול.
 פייר הקנאדי, ראש־הממשלה נעוריה, מאהבות אחת את היהודי
 על מרכלים כבר בהוליווד להכרותם. שנה 15 מלאת לרגל טרודו,
 על ״טוטסי להיות עומד שהוא ינטל. סטרייסנד של החדש סירטה
 שתוכל כדי לנער המתחפשת נערה על סיפור הוא ינטל, הגג״.

• תלמוד ללמוד • •
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