
בני! את לפנק חידדו אנא וי: ליידי
 להתקבל יכול ברכה, כמו לאחדים שנראה ומה צרות, ויש צרות יש

 משתוקקים הילדים שרוב הצעצועים, עניין למשל כקללה. אחרים אצל
 פשוט די ליידי של בנה ויליאם, שהנסיך מסתבר החגים. לקראת לקבל
 ״אנא, רבה. באהבה אנגליה אזרחי כל לו ששולחים הצעצועים בים טובע
 עוד יודעת שאינה משום מעריציה, אל המיואשת האם פנתה מכך," חידלו

 כדי הלאה, אותם לתרום חוששת שני ומצד המתנות, כל את לאכסן היכן
מתנה. לבנה לשלוח ויגעו שטרחו אלה את להעליב שלא

 ניחן הקטן הנסיך אחת: בעובדה מתנחמים המלוכה לחצר המקורבים
 שום תהיה לא שאם כך לידיו. שנופל מה כל להרוס בלתי־רגיל בכשרון
 סיכוי יש ואז אליו, שנשלח מה בכל לנגוע לו יניחו פשוט אחרת. ברירה
מאליה. הבעיה תיפתר קצרה תקופה שתוך סביר

מיליארדר סתם לא הא״נקן: 'אלפדד
 אלפרד המיליארדר אבל החיים", ״אמן שהוא עליו אומרים ידידיו כל

 גם אס כי טוב, לחיות רק לא יודע שהוא להוכיח הצליח האיינקן
 50 שמנה מיוחד שצוות־חקירה אחרי משמע. תרתי כחיים, להישאר
 שהיו — חוטפיו מידי 60ה־ בן התעשיין את שיחרר הולאנדיים, שוטרים

 .טוב למשחרריו: אמר — בכופר זכו לא שאפילו כך כדי עד חובבניים
 עם יחד שנחטף האיינקן, התאושש רגע אחרי פחדנו.״ קצת פה, שאתם
 טובה אמבטיה צריך ״עכשיו באמרו: תדמיתו את לתקן ומיהר נהגו,

טובה.״ וארוחה
 כאחד ידוע הוא דווקא. הזה באיש האיינקן של חוטפיו בחרו בכדי לא

 מעסיק בירה, לייצור מיפעליס חמישה בעל בהולאנד, העשירים האנשים
 כן, פי על ואף שונות ארצות 145ל־ תוצרתו את מוכר עובדים, אלף 21

 פרס אחת: שנתית ממחווה חוץ נדיב. ולא כאדיב עובדיו- בקרב ידוע
כימאי). היה (אביו לביוכימיה דולר 80,000 של

 בתמונה הנראית הצעירה הגברת רוברטס, טאניה
 בבהילות הוזמנה כאשר לראשונה התפרסמה למעלה,
 צ׳ארלי של המלאכיות של הגוסס לצוות להצטרף
 כדי הספיק זה המסך. מן שירדו לפני האחרון בגילגולן

 ולכן, האמריקאיים בבתים מוכרת לאישיות אותה להפוך
 כל בדרך ללכת קולומביה חברת החליטה כאשר

 הקופים עולם עם היא גם ולהתמודד האחרים האולפנים
הראשי. לתפקיד טאניה נבחרה בהם, השולטים ובני־האדם

מי הג׳ונגל, מלכת שינה, את חדש בסרט תגלם היא

 ועתה 30ה־ בשנות מצויירת סידרה של גיבורה שהיתה
הבד. על מקומה את תופסת

 בסרט לטרזן, ריגשי־נחיתות עשתה דרק שבו אחרי
 האש) (מרכבות האדסון שיו ואחרי בעלה, שהפיק
 לור לחיי שלו אוריגינלית גירסה לספק החליט

 הגברת באה טרזן), של האמיתי שמו זה (הלא גרייסטוק
 גילרמין, קרנג) (קינג ג׳ון הכימאי בהדרכת רוברטס,

 מגורל ובני־אדם, חיות בקניה, הג׳ונגל שוכני את להציל
בן־עמי. ■יורם הישראלי הוא הסרט מפיק ממוות. גרוע

 דאסו: גיונתו
 נובל רא התטח

העץ מן וחוק
 מהתקף־ שמת אחרי שנים שלוש

 שם־דבר עדיין הוא דאסן גיו לב,
 להעסיק ממשיכה ומישפחתו בצרפת,

 התפרסמו למשל, כך, מעריציו. את
 ג׳ונתן הבכור, בגו תמונות לאחרונה
 על פורט כשהוא משמאל), (בתמונה

 נוהג היה שהאב כפי ומחייך פסנתר
 ז׳וליין, ואחיו ג׳ונתן לעשות. פעם

 אחרי קריסטין, האם, ברשות נמצאים
 שהחלו סוערות מישפטיות מילחמות

 אלא שאינו הסב, ובין בינה ג׳ו, מות עם
דאסן. ז׳ול הוותיק הקולנוע בימאי

 השניים בין ניטשה ארוכה תקופה
 הילדים, את לגדל הזכות על מילחמה

 הצד על הכל יושב דבר של בסופו אבל
 קריסטין, אצל הילדים ביותר. הטוב
 אצל קרובות לעתים מבקרים הם אבל
 התרבות שרת של בעלה שהוא סבם,

 ומתגורר מרקורי, מלינה היוונית
 ממשיכים שבוע מדי ביוון. עימה

 רבים מעריצים מיכתבי להגיע
 בנובמבר, 5ב־ שנה, ומדי למישפחה,

 שושנה אלמונית) (או אלמוני מניח
ביתם. סף על בודדת אדומה

241935 הזה העולם


