
 בוסר■ כוסירה
ושרה (למטה)

 דאגלס(משמאל)
 של תחדש הום

הטלוויזיה סדרות

 תוגברה יואינג מישפחת אכסניית דינאסטי. נגד דאלס במילחמת חדש גיוס
 הטלוויזיה של הסדרות במירוץ יריבתה על לעלות כדי חדש, בכוח לאחרונה

האמריקאית.
 להצטרף עומדת אשר אלוויס, של אלמנתו פרסלי, סריסילה היא המגוייסת

יואינג. בובי של לשעבר כחברתו לסידרה
 רואה אשר סוג מאותו סידרה עוד יש בדינאסטי נילחמת דאלאס רק לא

 של שמה מסוכן. אוייב אוואנם סורסיית־לינדה קולינם־ג׳ון ג־ואן בחבורת
 והיא קרסט פאלקון היא הישראלית הטלוויזיה התברכה טרם שבה זו, סידרה
דאגלס. שרה את שלה הכוכבים רשימת אל לאחרונה צירפה

 הננבאום: מוס■
 גנילטע־ביש
מחוראדחוו

 מארסי מימין, בתמונה הגברת
 בלבד 28 בת היא שמה, האננבאום

 משגשגים עסקים מנהלת כבר והיא
 היבשת כל פני על חוף, אל מחוץ

 אקדמי תואר בעלת היא האמריקאית.
 במשכורת, שנים כמה עבדה בשיווק,

 אלף 50 של בסיסי סכום שחסכה עד
 פינתה הוריה, לבית חזרה אז דולר.
 אותו מילאה הריהוט, מכל שלם חרר

 ארצות־ אזורי כל של טלפונים בסיפרי
לעבודה. וניגשה הברית,
 מציעה היא העבודה? ומה

 הסוגים מכל מתנות לשגר ללקוחותיה
 הנידחות לפינות הצבעים, ומכל

 אם המדינה. של ביותר והמרוחקות
 שתשלח ממנה לבקש יכולה דואגת

 לבנה מהביל מרק־עוף סירי כמה
 מחזר המזרחי, בחוף בשפעת החולה
 יום־הולדת עוגת להזמין עשוי צעיר

 כפר בתוך אי־שם המתגוררת לנערתו
מונטאנה, בהרי קטן,

 מאספקת גם נרתעת אינה מארסי
 ארוחות־ערב במיטה, ארוחות־בוקר

 כדי למיניהם. ופיקניקים חגיגיות
 המשונות, השונות בדרישות לעמוד
 של ענפה רשת מארסי לעצמה הקימה
 2000כ־ ובתי־אוכל, מיסערות ספקים,

 מקום שאין כך במיספר,
 בקירבת נמצא שאינו בארצות־הברית

שלה. הספקים אדר
 באמצעות כמובן, מתנהל, הכל
 שבה במדינה בעיות, בלי הטלפון,
 בפני העומד דבר אין באמת כנראה
והטלפון. הדמיון הרצון

 לנקוב מוכנה אינה עצמה מארסי
 השנתי או הסודשי המחזור בסכום
 שנתיים שאחרי היא עובדה אבל שלה,
 להרשות יכולה כבר היא בלבד,

 חלומותיה. בית את לרכוש לעצמה
 שמדברות הנשים כל לב לתשומת

 מקבלות ואינן בטלפון הרבה כל־כך
למיקצוע. הופך תחביב איך תמורה:

בוב־דירן:
האובד הבו שד שובו
 (בתמונה שנה, 20 לפני פעם,
 צעיר צימרמן רוברט היה משאמל)

 הזמר פיסגת אל דרכו שפילס יהודי
 עולם את שהדהימו בשירים העממי
 יותר הרבה שהיו משום רק ולו הפופ,

 מאשר טהורה לשירה קרובים
למיצעדי־פזמונים.

 ביב בשם העולם ברחבי נודע הוא
 מתוך לעצמו שאימץ (שם דילן

הגדול). האירי למשורר הערצה
 והסתגר הלך השנים, שעברו ככל

 מאמצעי התרחק אמותיו, בדלת יותר
 מעמיתיו גם אבל התיקשורת,

 פעם מדי ממחבואו יצא למיקצוע,
להופיע. מיעט אבל חדש, בתקליט

 כך על סופר מסויימת בתקופה
 אבל והתנצר, היהדות את שנטש
 שבועות כמה לפני' הגיע כאשר

 את בסודיות לחגוג כדי לירושלים,
 הכותל ליד בנו, של הבר־מיצווה טקס

 הוא דילן שבוב היה ברור המערבי,
צימרמן. רוברט עדיין

1שו רוכבת הצוננת הבלונדית שפרד: □■ביל
 אוו והפך צמרת דוגמנית כשהיתה אותה גילה גוגדנוביץ׳ פיטר הבימאי

 שנ כמה זוגו,במשך לבת גם היתה אחר־כך האחרונה. הקולנוע בהצגת כוכבת
 שפו לסיביל כי היה נדמה מהרה עד אבל מסרטיו. כמה בעוד והופיעה
 עצו על חזרו התפקידים — ויפה צוננת בלונדית — קבועה תווית הודבקה
מחוויר. החל וכוכבה
 דיירי בשנתיים, ממנה צעיר ונישאה.לגבר בוגדאנוביץ׳ את עזבה היא
 ה אחר: בשטח כוחה את לנסות החליטה הלידה, ואחרי ילד, לו ילדה פורד,
 מ׳ עם תקליט אפילו והקליטה במועדוני־לילה הופיעה בזימרה, פיה פצחה

גץ. סטאן הבוסה־נובה.
 השושו בשם סידרה של ראשי בתפקיד לכותרות, חזרה בדרך היא עתה

הרו לרכב לה ומאפשרת במערב, כולה מתרחשת הסידרה עלילת הצהובה.
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