
 ★ נאבוח! את קונה וקרס משולם
 מ״סר את תעווו קנוי־אונס־ס דאקר־ן

 רא - 18 נגיו הרון ★ קסון ג
לנון?■ 111 שד ממותו גווע ומה נווא

 משולם של המיליונים יעלו בקרוב אבל ריח, אין שלכסף אומרים
 עומד ישראלי־יורד, מולטימיליונר ריקליס, אפטר־שייב. של ריח ריקליס

 לבשמים הענקית החברה ברוט־פאברזה, חברת של בעליה להיות
 גארי. ג׳ורג׳ של בבעלותו עתה עד שהיתה ומוצרי־קוסמטיקה,

 דולר, מיליון 179 לריקליס תעלה בהליכי־השלמה, הנמצאת העיסקה,
 הראשונה בשנה דולר אלף 500 של סימלית בפנסיה ייצא )71(בארי ואילו

 שלא מתחייב כשהוא הבאות, השנים מתשע שנה בכל דולר אלף 300ר
 בפאברזה, שישב המכובד לחבר־המנהלים אשר שמכר. בחברה להתחרות

 גם זה ובשלב לפטרו, מתכוון אינו איש — גראנט קרי את והכולל
 בראש ,העומדיםפוסט ולפארה נאמת לג׳ו יותר רבה עבודה מובטחת

 זאת, שהבטיח ריקליס, של עסקיו מנהלי ברוט. מוצרי של מסע״המכירות
 — ריקלים של תגליתו־רעייתו — זאדורה פיה איו שעה לפי כי טען

 בקריירה מדי עסוקה היא כי משלה, סיררת־תמרוקים לפתח מעוניינת
 יודעת היא איש־עסקים, של כאשתו אבל ומחול. שירה מישחק, שלה:
 קטנה חברודהפקה לך קנה בעלו ואם למתנות. מסרבים שלא

 סיבה כל אין — ליום־הנישואין קטנה וחברת״תקליטים ליונרההולדת
 שמך. את שישא אלמוני בושם עם חברת־תמרוקיס איזו ממנו תקבלי שלא

• הזדמנויות חסרות לא •  —להריון ונכנסת מזה, ופחות 18 בת את אם •
 אנגלית. לקרוא יודעת את אין אם נורא יותר הרבה נורא. כל־כו לא זה

 שהוציאו בהריון, לקטינות מורודהנבוכות את לקרוא תוכלי לא אז שכן,
 )54( ריצ׳ארדם קרמר ארלן אמריקאיות. פסיכולוגיות שתי לאור

 מה כל את ובהריון 18ל־ מתחת ששמו בספר סיכמו )54(ויליס ואירן
 החביבות המחברות לשאול. ומתביישים הנ״ל הבעייה על לדעת שיש

 להישאר האם אימוצים, הפלות, האפשרויות: כל את לפנייך פורשות
 שנאמר: כמו בקיצור, לא. או להתחתן האם לא, או התיכון בבית־הספר

 לפסיכולוגיות בעיקר הבלתי־מוגבלות. האפשרויות ארץ היא אמריקה
• •  הכווייה מן בביתו מחלים ג׳קסון מייקל השחקן־זמר בעוד •
 שלו, האוטו־ביוגרפיה הוצאת על לבשר דאבלדיי הוצאת הזדרזה בראשו,
 צעדי־המחול את מפתח הוא כיצד בלבדי והסבר תמונות־צבע 100 בליווי

 שעבדה קנדי־אונאסיס, ז׳אקלין תערוך הספר את שלו. האופייניים
 השלימה בעצמה היא ארצות־הברית. נשיא אשת שהיתר, לפני זה במיקצוע

 בעתיד, שתכתוב לספר השראה לשמש שנועד בהודו, חודש בן ביקור עתה
• בארצות־הברית שייערך הודו, פסטיבל עם יפה ישתלב ואשר • • 
 שהוא למרות כי בלונדון, הצהיר )65(ליובימוב יורי התיאטרון בימאי
 ולא למוסקווה לחזור מעדיף הוא בחייו, להתנקש ינסה שהק־ג־ב חושש
 טאגאנקה, תיאטרון את שנה 20 לפני שיסד ליוביסוב, למערב. לערוק
 בברית־המועצות הצנזורה על־ידי שנאסרו מחזות שלושה של שיא השיג
 ברגע תיאטרון, לאותו לחזור מצפה עדיין הוא כן פי על ואף שעברה, בשנה

 על פרם לקבל ללונדון בא ליובימוב ידה. את ממנו תרפה רק שהצנזורה
 מאסקו, אנאטולי על־ידי מכותר עצמו את ומצא בתיאטרון, פועלו

 ואנשיו, בלונדון, ברית־המועצות בשגרירות לענייני־תרבות המזכיר
• הביתה לחזור ממנו שדרשו •  נרצח מאז שחלפו השנים שלוש במשך •

 פריצות, למעשי־שוד, חשופה אונו יוקו אלמנתו היתה לנון, ג׳ון
 — אותה הסובבים כל מצד ברצח, אינספור ואיומים ניסיונות־חטיפה

 שכתבו במאמר מגלה היא זאת קרובים. חברים וגם הכירה שלא אנשים
 אונו, סיפרה מת,״ .כשג׳ון פלייבוי. בירחון שף וויקטוריה דייוויד
 רק היתה זאת אבל לקרות. העשוי ביותר הנורא הדבר שזה .חשבתי

 לדירתה.בבניין לחדור ניסיונות של אינסופית בסידרה ההתחלה.״
 יוקו לנון של לשירו המקורית הגירסה גם נעלמה בניו־יורק, דאקוטה

 הראשון הנסיון אך לנון. של לשעבר שומר־ראשו על־ידי שנגנבה היקרה,
 שצילם הקברנים, אחר על־ידי דווקא נעשה האליל ממוות רווחים להפיק

דולר, 10,000 של בסך הצילום את ומכר הזמר גוויית את

לאויסטוקוטיה יהוד■ עורון־ קנדי: קאוול־ן
 כמה אף אולי יודע, ומי — ספורים ימים ממש מעטים, חודשים בתוך

 אומנם, ואשה. בעל שבתמונה הצמד יהיה זה, גיליון מהופעת — שעות
 של רצון־הבחל את שמכיר מי כל אבל חריקות, בכמה תלווה זו חתונה

 שהשניים מאמין שלוסברג, אד של הגאוני והמוח קנדי קארולין
החוק. על לעבור מבלי ביחד, לחיות דרך ימצאו
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בעייה היתה לצלמים די: וליידי צ׳ארלס הנסיך
 בצמרת. בלעדי מקום למצוא היום קשה למלכים אפילו

 על יושבים די וליידי צ׳ארלם הנסיך לדוגמה, הנה,
 היותר מאתרי־ההחלקה אחד של לפיסגה הרכבל

 שווייץ בין אי־שם ליכטנשטיין, של אכסלוסיביים
 די ליידי מאוד. ושלווים מאושרים נראים הם ואוסטריה.

 שכולם חשבה מסויים ברגע כי הצלמים, אל חייכה אפילו
ליכטנשטיין. עד מלונדון הארוכה הדרך כל באו

 באו שבעצם הוא, לה סיפרו לא שהצלמים מה אבל
 וחס חלילה לא ממונאקו. וסטסאנו קארולין את לחפש
 של שירח־הדבש משום אלא יפה, יותר שקארולין משום

 ודיאנה. צ׳ארלס של מזה חדש יותר וסטפאנו קארולין
 של התאומה הפיסגה על לפיסגה, מעבר ממש ואומנם,

 קאסיראגי. בני־הזוג בנחת להם החליקו אובר־אנגדין,
תפוסות. הפסגות כל להתבודד, איפה כבר אין באמת,

 גייאנטוניו: פטדיק
 ברגר דרכת

חת״בשות נגד
 החליט ג׳יאנטוניו סטייק

 בין אפריקה, את ולחצות ברגל ללכת
 להילחם כדי וקאמרון, קניה

 השחורה. ביבשת בתמותת־הילדים
 מפנסילבניה, 29 בן מנתח ג׳יאנטוניו,

 באשר ברעב, להכות עצמו על נטל
 כנקודת־פתיחה האנושות. אוייב הוא

 להפיץ בדעתו שם קניה, את לו הציב
 בהתייבשות, מילחמה תורתו: את

 ילדים מיליון חמישה ממיתה שלדעתו
 אפשר, ומים מלח סוכר, בעזרת בשנה.

 להציל כדי אלה. ילדים להציל לדעתו,
 ג׳יאגטוניו מוכן אחרים, של חייהם
 התכונן הוא אבל שלו. חייו את לסכן
 עבר זו לדרך יצא בטרם — היטב לכך

 כל ולמד במידבר, הישרדות של קורס
 המחלות על ללמוד שאפשר מה

 כולל אותו, לפקוד העלולים והפגעים
 במידבר. לפיגעי־שמש אמצעי־ריפוי

 האפשרות את בחשבון נוטל עדיין הוא
 מחלות על־ידי ייאכל הזמן מן שרבע
 .רוב טורפות: לחיות אשר שונות.
 ומנסות מבני־אדם מפחדות החיות

מחיר.״ בכל אותם, מלפגוש להימנע
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