
קטנה אחח מאמביציה ההר הנר וולטרס: גיורי
 העלמה אבל כן? לא טוב, נראית וולטים. גזלי זוהי

 על חדשות פנים שחקנית, אם כי דוגמנית איננה הצעירה
 סירטה עם כבר מוזהבת. אם כי ירוקה, רק ולא - הבד

 הזהב, גלובוס את קיבלה ריטה, את לחנך הראשון,
 קיץ. מייקל השחקן עם יד־ביד אבל יד, לאחר כאילו
 יותר הרבה חשופה ג׳ולי נראית זו שבתמונה היא, האמת

דוליטל ליזה על מספר הסרט בסרט. נראית משהיא

 קוטפת היא פרחים למכור השמונים,'שבמקום בשנות
 מיקצועית. לתיספורת הזקוקים אנשים של שיערם

 מול ניצבת וולטרס, ג׳ולי כמובן, שהיא, ריטה, הספרית
 הסצינה קיץ. מייקל כמובן, שהוא, לשירת שתוי מרצה
 הספרית כאשר היא בסרט ביותר והאינטימית הגסה

 ונר עוד, מה נגלה ולא הסוודר, את מורידה הסכסית
בהם! עושה היא מה לגלות לא מיספריים. זוג בידה טלת

המיגוש על ונשאלה לשחק שבאה המבונית מקנח: גיון
 בעיקר וסלחני, סבלן במזג מצטיין אינו מקנת ג׳ץ

 שערך כפול פמישחק במישחק. לו כשמפריעים לא
 סיטר שלו, הפארטנר עם במדיסון־סקוויר־גארוץ

 על־ידי מכוונת מכוגית־מישחק לפתע הגיעה סלמינג,
של 4ה־ בן בנו היה בכוונת שהחזיק ומי רחוק, שלט

 שחיכה ג׳ימי, ברט. קונורס, ג׳ימי המוכתר האלוף
 עזר תה התנצל, המיגרש, על לעלות לתורו בחוץ

 המישחק, אורך לכל רודדטוב מצב על לשמור למקנרו
 התחרויות בסיבוב דולר אלף 34ב־ זכו ובן־זוגו הוא שכן

ליחידים. בתחרות דולר אלף 100 ועוד וולוו, מטעם

 :1־133 ג־ורג־
רענ״ן צוות
 בשמו או סמית, (,חניבעל') ג׳ץ

 שכבש מי — ספרד ג׳ורג׳ האמיתי
 — לעניין צוות עם בצמרת מקום לו

 מה הרביעית בפעם לעשות ממהר אינו
 אחרי בחייו. פעמים שלוש כבר שעשה
 בלי רומן מנהל הוא גירושין שלושה

 אלכסים השחקנית־הציירת עם סוף
 18ב־ רק ממנו הצעירה אדאמם,

 על רוחשות השמועות בעוד ים.
 נראים בימת־הצילומים, על
 פפרד של השנתיים בני

קטנה. אש על מתבשלים
 להביאם לא פפרד מעדיף
בטבעת־הנישואין? רתיחה

הנונסח רמש הנד לא וויפוטו:
 - מרובת־ילדים מישפחה אינה פוטר רוי לשעבר השוטר של מישפחתו

 לשלה נשוי המורמוני פוטר רוי שכן, מרובת״נשים. מישפחה היא בלבד. חמישה
 ומימי פוטר, בתמונה? נראה בדיוק מי נחמדים. ילדים חמישה לו יש שמהן נשים,

 ודי בן ג׳רמי — ילדיהם דנים; ואשתו מרי, אשתו גזאן, אשתו לשמאל:
 השמונו בן שנץ השלוש, בת ותמי השנתיים בת — שרד! ,6ה־ בת ואלרי

 מתושנ רבים כמו מורמוני הוא אחרת. להיות שצריך חשב לא השלושים בן פוטר
 כ את ובשלווה בחסד ולגדל נשים כמה לשאת הוא טיבעי רק ולפיכך יוטה,

הילדים.
 שלוו צורת־חיים לערבב נוהגים .אנשים כמוהו. חושבים כולם שלא היא הצרה

 לכ ומתכוון פוטר, אומר במרכדהעיר,׳׳ בבית־הבושת הנהוגה החיים צורת עם זו
 - הרב־נשיים נישואיו את ,1982 בשנת יוטה, מישטרת גילתה שבו שמרגע
 האנשי .כל פוטר. טוען לאיש,' מזיק איננו עושים שאנו .מה לפטרו. החליטה

 אמונ על מושתת כולו והעניין לכך, הסכמתם את הביעו זו מישפחתית במיסגרת
 חו? על יערערו שאנשים לכך מסכים אינו פוטר מסויימת.״ דתית ומסורת
 יסכיכ יוטה מתושבי אחרים מורמונים אלף עשרים ולא הוא לא ולרעתו אלוהים,
סבון הוא הפרנסה,' מקור את לשנות יותר הרבה לנו ,קל אורודחייהם. את לשנות

ומרוצה עצמאי לעלי: ו״וו־ד רוכס
 לינל דוכס אלא אינו הצעיר החייכן — מי של בנו הוא מי לראות קשה לא

 האע מארגרט. הנסיכה של לשעבר בעלה סנאדץ, לורד של בנו דייוייד,
 כשהופי גדול סקאנדל עורר שנתיים לפני רק האב. של הנוכחית רעייתו היא

 כאד אותו מעריכים היום בלבד. תחתונים שהסתיר במעיל תיאטרון למיסערת
 בממלס ביותר העצמאיים הנסיכים וכאחד לנישואין ביותר הרציניים המועמדים

לפרנסו בלונדון(כתוספת גלריה מנהל הוא נוספים חברים שלושה עם יחד
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