
הכנא׳ בשעות ־!גמנות
 נשית צורה בעלת היא הגברי הפרטי שמה ת

 משום זאת כל הצרפתית. הרכילות (יתוני
 הוא, בלמונדו בלמונדו. ז׳אן־סול של עה
 מקליטה היא מבוקשת, אישיות בהיותה יו,

 (לאחרונה אהובה ליד בסרטים מופיעה היא
 אחת כאשר וכמובן, יצאנית) של !.פקיד

 בחמוקיה השמלות את שתמלא כדי אליה1
ה1  הפריסאי במועדון־הלילה שהתנהלה ג
שחורה כלה בשימלת הדוגמניות תהלוכת |נ

 הם: סידני
 חדשה אוץ

 חדשים עיסוקים
 חדשות ותיקוות
חדש יבער

 בקולנוע רום סידני של תהילתה
 של אחד סרט קיצרת־מועד. היתה
 הוא שגם מה, בשם פרלנסקי רומן

 רק ומאז במיוחד, מוצלח היה לא
 עוד שנשכחו תפקידים של סידרה

 שום אחר־כן־ המסר. על שעלו לפני
 פצתה כאילו ממושכת. שתיקה דבר.

 עכשיו אותה. ובלעה פיה האדמה
מס דבר״ .שום שמאחורי מסתבר
 חדשה. וקאריירה חדשה אהבה תתרת

 ז׳אן־ הבלגי בכוריאוגראף פגשה רום
 מעל עד בו התאהבה ליאג׳, סייר
 הכל את להקריב והחליטה הראש

 בברלין היום חי שהוא מאחר למענו.
 באופרה ראשי ככוריאוגראף ומועסק

 אבל לברלין. סידני גם עברה שם,
 מעשה באפס לשבת רצתה שלא משום
 כל־כך, עסוק בחייה שהגבר שעה

 הברלינאית לטלוויזיה להציע החליטה
 בנוסח אירובית התעמלות של תוכנית

 בארצות־ סונדה ג׳יין של התוכניות
 התוכנית התקבלה, ההצעה הברית.

ה בוא בשם  וסידני להיט, הפכה מ
 אולפנים ארבעה זה אחר בזה פתחה

 ספר פירסמה אירובית, להתעמלות
 כבר שנמכר התוכנית שם את הנושא
 והקליטה עותקים 150,000מ־ ביותר

 כבר שעבר הספר את המשלים תקליט
 תרגומים הראשון. המיליון חצי את

 נמצאים האירופיות השפות לשאר
 חוזרים עכשיו אלה. בימים בהכנה
 סרט הדרמתיים: התפקידים גם אליה

 במילחמה, ברלין יהודי של מחתרת על
 האיטלקית לטלוויזיה קומית סידרה

שהכורי באופק: גדולה אחת ותיקווה
 כדת לאשה אותה ישא שלה אוגרף
 לכך נוספת הוכחה כנראה הנה, וכדין.

 והופעה הנכון ברגע נכונה שהיעלמות
 להיות עשויות הנכון הגבר עם מחדש

נבון. צעד

נשיא להיות רוצה ליצן עוד הארמון: לארי
 הכריז כאשר קולוש, הצרפתי הקומיקאי גרם מבוכה איזו זוכרים הכל

 רק לא הוא בצרפת. לנשיאות האחרונות בבחירות להשתתף כוונתו על
 לו קם עתה האחרים. המתחרים מקולות רציני נתח נגס אף אלא הכריז,

 כוונתו על שהכריז הארמון, לארי בשם ליצן בארצות״הברית, ורע אח
נלהבות. ממעריצות ונשיקות לחיבוקים זוכה וכבר הלבן לבית להגיע

השנייה: ואליזנט גיקסוו מייסל
המלנה ירי את נושק המלו

 יכול הכל כמלך ג׳קסון, מייקל של עמדתו את לערער שיעז איש היום אין
 מכירת שיאי כל את שבר שהוא בלבד זו לא הבינלאומי. הפיזמונים עולם של

 להפוך עומד שהוא אלא היום, עד אחר זמר מכל פרסים יותר וקיבל התקליטים
 אשר יותר. ולא פחות לא המסך. על צ׳אפלין צ׳ארלי את שיגלם קולנוע שחקן

 משוגעים אותם מלבד הרם, מעמדה על עוררין כמובן אין השנייה, אליזבת למלכה
 יותר טבעי מה אז לרפובליקה. אנגליה את להפוך שרוצים רבים, אינם והם לדבר,

 בכליון־ כזאת לפגישה ציפתה כולה העיתונות אלה? מלכים שני בין מפגישה
 | את לנחם כדי יותר. רציניים בעניינים בינתיים עסוקים שהשניים אלא עיניים,

 כפילים של בינלאומי מיפגש ניצה העיר אירגנה לסקופים, הרעבים הצלמים
 קידה קד ג׳קסון, מייקל של ההעתק ניגש המיפגש, אותו ובמיסגרת מפורסמים,

הכפתורים. על לחצו והצלמים אנגליה, מלכת של דמותה בת של לידה ונשק
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