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להצלחה סגולה בלימודים קשיים קאנל: סטיב
 סבל כתפו, על טי' מיסטר בובת עם למעלה בתמונה ),42( קאנל סטיב

 והכתיבה, הקריאה לימור את עליו שהיקשו מוטוריות מהפרעות ילד כשהיה
 את קאנל מצא גדול, כשהיה מכן, לאחר שנים דיסלכסיה. בשם הידועות הפרעות
 מכר הוא 23 בגיל טלוויזיה, סדרות של מהפקה ואחר־כך מכתיבה, דווקא פרנסתו

 הוא יוניברסל, חברת עבור שעבד השנים שמונה ובמשך הראשון, תסריטו את
 עד הפכה שיומברסל אלא ובארטה. רוקפורד תיקי כמו להיטים שם פיתח
 דוגמה עצמו. עבור להיטים מפתח הוא ועכשיו עליו, קטנה '?'היות מהרה

 קרוא לדעת שצריך אמר מי העולם. רחבי בכל הון שגורף לעניין צוות לאחרונה:
 הראשון ההולדת ביום מציגים טי ומיסטר פפרד ג״ורג׳ משמאל, בתמונה וכתוב?

״הצוות". עם שמופיעה החרשה הנערה האסלי, מאריה את המצליחה, לסידרה

מצנו! עם הצח נאואו: ססיב
מאלמהול אשתו שגמר

 רק הוא רוצח, באמת איננו באואר סטיב ברור, שיהיה כל, קודם
 חוץ הצלקת. בעל בשם חדש בסרט מצפון עם כרוצח שמופיע שחקן
 מגלם שהוא הדמות וכמו אצ׳ווריה, אלא באואר, אינו האמיתי שמו מזה,

 לפני הפליטים, בספינות לארצות־הברית שהגיע מקובה מהגר הוא בסרט,
שנה. 20

 שם עם לקאריירה סיכוי שאין משוכנע שהיה משום החליף שמו את
 באלכוהול יתר משימוש הציל שאותה לרעייתו, אשר אצ׳ווריה. כמו

 של ובת שחקנית היא גם גריסית, מלאני הוא שמה אחרים, ובסמים
 והיא היצ׳קוק, אלפרד של תגלית היתה הדרן טיפי אמה שחקנית.

 לה עלתה כנראה ההצלחה .16 מגיל כבר רבים, בסרטים הופיעה
עתה, ורק לה, המתלווים המגונים ההרגלים כל ועימה לראש, מדי

שלה. שיווי־המישקל את למצוא מתחילה היא אוהב, גבר

 :,קאסיד גץאנה
 האמת שכו

הקצין לאשת
 ,40ה״ שנות בתחילת כבר כשהיא

 להנות קאסידי ג׳ו־אנה מתחילה
 הסתובבה שבשוליה התהילה, מפירות

 אשר לשעבר, צבאי רופא אשת רב. זמן
 לחשוף יכולה שהיא אחד יום החליטה
 בטלוויזיה, מישחות על ולדבר שיניים

 היא אחרות. מדוגמניות פחות לא
 לה שיש דוגמניות סוכנות שיכנעה

עבודה. וקיבלה קודם ניסיון
 עם עברה כאשר גירושיה, אחרי

 )12 ובן, ,18 בגיל כיום ילדיה(בת, שני
 אפשרות חיפשה ללוס״אנג׳לס,

 מה שלה, הפעולה שדה את להרחיב
 שלומיאל הייתי ש״בדוגמנות עוד

מוחלט.״
 קטן תפקיד קיבלה שנים 11 לפני

 בשם בסרט מתאו וולטר לצד
 סידרה באה ואחריו הצוחק, השוטר
 נוספים, מישנה תפקידי של ארוכה
 תפקיד ראנר, בבלייד ביניהם

 שנתיים בן רומו נולד שבעיקבותיו
סקוט. רידלי הכימאי ובין בינה

 הזדמנות הוא האמת שכר
 ויש כותרות לתפוס שלה ראשונה

 רשימת בין שמה את המזכירים
 להוכיח וכרי לאוסקר. המועמדים

 פעם אף באים אינם טובים שדברים
 לסידרה גם לאחרונה נכנסה לבד,

 ביל, באפלו בשם בטלוויזיה קומית
כשהולך. זה ככה להיט. כבר היא וגם
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