
צרפתיות רגליים הרגליים ג׳אהאו: מאריו1-
 רק לא ממש. של קולנועי פלא הוא פלאשדאנס

 שתי גילה אם כי לקופה. רגליים הרבה להריץ שהצליח
 המחוברות הרגליים סוד. זה אין כבר אחד. בגוף כוכבות
 לנערה שייכות בילס, ג׳ניפר הסרט כוכבת של לגופה
 מארין בשם מאלמוניותה, יצאה שכבר אלמונית אחרת,

 (קלוז־אפ) בתקריבים — מאוד פשוט הוא והפלא ג׳אהאן.
צרפתיה. עלמה מארין, זוהי אמת״ ״על בריקוד ג׳ניפר, זוהי

 את למצוא כדי שנים שש לפני פאריס את שעזבה ,24 בת
 להיות כשנבחרה בארצות־הברית. המחול בימות על מזלה

 החוזה תנאי את עצמה על קיבלה ג׳ניפר, של כפילתה
 כולם, כמו חשבה היא שגם מפני שם, בעילום להישאר
 צופים מיליוני אבל לכת. להרחיק סיכוי כל אין שלסרט
 יכלה הסרט מכותרות שנעדרה ומארין אחרת, החליטו
פירסוס. ממישנה ליהנות

 המיכנסיים, מעל הכרס והשתפלות המצח מן השיער התרחקות אף על
 האיים בנות של הבלתי־מוכתר כשולטן בראנרו מארלון משמש עדיין

 הוא הרי ובכן, גיאוגרפית? מבחינה מסתדר זה איך ווטטיארואה. הוליווד
 אולי גיאוגרפיה. של עניין היא שפורנוגרפיה פעם אמר בעצמו

 כמה עם נשים, כמה עם לגור נורמלי כל־כף לא זה בבוורלי־הילס
 שלוי הפרטי האי על מפריע זה למי אבל מחברותיהן, כמה ועם מילדיהם

 פעם מדי מבקר הוא שם הוליווד, בין זמנו את הגדול מארלון מחלק כך
 וחוזר מזמנו, הרבה גוזל שלא אפיזודי בתפקיד מיליונים כמה לקטוף כדי

 חוזר הוא מלנוח עייף כשהוא המנוחה. שהיא חייו של בעיקר לעסוק
 באי האינדיאנים. על מכין, שהוא הטלוויזיה, בסידרת פרק עוד ועושה

 בת בתם (שיין, ילדיה שני עם טאריטה אשתו לו מחכות שלו הפאסיפי
 ישיאו היפאנית החרשה, ארושתו עם יחד בתמונה), איתם נראית 13ה־

חובבות. ארושות כמה ועוד צ׳ובאקי,

מהוליווד השולטן נואנוו: מארלון

 מיסואן: דניאל
 גאלה אדוחת

ונאלמ״ן דיוד נין
 הם באירופה מלכותיים ביקורים

 הנשיא אשת אופנה. לצלמי עניין
 להתלבש הנוהגת דניאל, מיטראן,
 צלמי את ריתקה טוב, ובטעם בצניעות

 לביקורה שרכשה בתלבושת העיתונות
 ערכו שם הבלגי, המלכותי בארמון
 פרג־ הנשיא בעלה, ולכבוד לכבודה

 באולם מלכותית ארוחה מיטראן, סואה
פאביולה, המלכה המארחת, הכתר.

 מעוטרת בלמיין שימלת לבשה .
 המלך ומסורתית. כבר שועל בפרוות
במ מרומם במצב־רוח נראה בודואן

באח אותו האופפת לתוגה יחסית יוחד
 לו בא מצב־הרוח כי שטענו והיו רונה,
 מי־ דניאל — הנעימה החברה עקב
 ובחולצה קטיפה בחצאית שזהרה טראן

דיור. כריסטיאן מבית ומפוארת רקומה
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