
 המלכה התאפקה הזמן כל סופית. הסתכסכו והעיתונאים המלכה
 על העיתונאים שכתבו מה בלעה היא — דבר אמרה ולא 2דד אליזבת
ת',די ליידי של מישפחתה הגננ  אנדריו של הליליים בילוייו על כמו .

 את כשתיארו גם שתקה היא (בעירום); .הדוגמנית' טטארק קו עם
 עם בתה, אן, צילומי על מחתה ולא בפיג׳מה, בה המאוהב שומר־ראשה

.מתגרשים?' הכותרת: תחת הזועם, פיליפס מרק
 של זה לא־מחמיא בצילום שיתבונן מי וכל לכת. הרחיקו הפעם אבל
 מי אבל העיתונאים. על כעסה מדוע יבין הסום, על חמוצת־הפנים המלכה

 אליזבת המלכה גדולה. טעות טועה הזו, התמונה על יצא זעמה כי שיחשוב
 דווקא אותה שהרגיז מה בה. נוגע שהדבר זמן כל מפליא, באורד־רוח ניחנה

 של בנה פיליפס, פיטר הקטן, נכדה ניתפס שבהן תמונות, של סידרה היו
בה. ירה שאביו אחרי עדיין, שפירפרה בציפור משחק כשהוא אן,

קאתול־ת ומה ער לשמוו לאנג: גיסיקה
 — לאנג׳ ג׳סיקדז התרחקה חרישיים, בצעדי־מחול כמו לאט־לאט,

 פראנסס) (טוטסי, שעברה בשנה ביותר הבולטת הקולנוע שחקנית
 — טטרים מריל לטובת האוסקר, של ביותר הגדולה והמפסידה

 כך על שבכה מי כל בארישניקוג. מיכאיל ואבי־בתה מאביר־נעוריה
 כשהזוג גם בכה תפקיד־מישנה, על אוסקר רק קיבלה היפהפיה שג׳סיקה

נפרדו. הכישרונית, והשחקנית המהולל הרקדן בכותרות, ביותר היפה
 מיוחס פחות ולא חדש בזיווג מעריציה את לנחם מיהרה ג׳סיקה אבל

 אינו למעלה), במכונית(שבתמונה עמה הנראה שפארד, סט הקודם: מן
 עצמו(ימים בזכות קולנוע ושחקן )1979(פוליצר פרס בעל מחזאי אלא

 הם בפראנסס, ג׳סיקה מול שהופיע אחרי הנכון). החומר ברקיע,
 בהסרטה היטב מבלים הם בינתיים קאונטרי. בשם בסרט יחד שוב עובדים
 גירושיו את גם להשלים דואג יסודי, כאדם הידוע שסם, שעה ביאווה,

או־לאן. מרעייתו
אותו. מעניינים לא ניירות לרקוד. ממשיד הוא לבארישניקוב: אשר

 אמיץ לגיבור נרדף שם טרזן הפך השנים במשך אם גם
 ידוע־ אדם הפרטיים בחייו וייטמילר ג׳וני היה וכל־יכול,

 שלבסוף עד סבל, לא שממנה מחלה כמעט היתה ולא חולי,
 אלא באקפולקו. פסיכיאטרית במרפאה בינואר, 21 ב־ נפטר
הטרזן את ועשה ,1931 בשנת בהוליווד, כוכבו דרך שמאז

 על לחזור הטרזנים פסקו לא הראשון(בתמונה), המדבר
 בסרט טרזן, באגדת וכלה מצוייר, בטרזן החל — עצמם
 כשיזכרו — ברור אחד דבר אבל למסכים. עדיין יצא שלא

 אחד קול רק יהיה היער, של המפורסמת השאגה את
וייסמילר. ג־וני של זה — בזיכרון שיעלה אחד ופרצוף

 ואונסה: ולו ואנוסה
 מעדיפים הצונחים

והאהנה הנורניה אח
 קהל כל שלו, והאמת עיתון כל

 כל בחרו החודש בסוף שלו. והאליל
 את וארצות־הברית אירופה עיתוני

 שעברה. בשנה הבולטים האנשים
 הכוכבים את בחרו עיתוני־הבידור

 החמוצים, הסרטים ואת המצליחים
 בין התלבטו עיתוני־החדשות

 (.יוחנן הרול המדלג, האפיפיור
 הפועל ובין ומטילה השני') פאולוס
 (.לשק״) לד הארץ׳ אותה בן הלוחם,

 הנשי האופנה עיתון אבל ואלנסה.
 אופנתית רכילות בין הנע אל,

 טורי־הרכילות, של היוצרת והאופנה
 את המסמל בזוג השאר בין בחר

 התאים וגם שעברה השנה אירועי
 שלא הזה, הנדיר הצילום את לבחירה

 הפעם: לכן. קודם עיתון בשום נראה
 דאנוטה או נואם ואלנסה לא

 הנובל פרס את מקבלת בסטוקהולם,
 כמו ואלנסה הזוג אלא בעלה, בשם

 — לראותם אוהבים שהצרפתים
 מאושר. וצוהלים נאהבים כזוג רוקדים

לעזאזל. שתלך הרצינות והרצינות?
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