
 רגב: קאתוין
מטווומו

אובזהואטו״ ב,נובר
 עונת־ בקיץ יש בישראל רק לא

 השבועון בצרפת. גם אם כי מלפפונים,
 הצרפתית העיתונות לעילית הנחשב

 החל אובזרוואטר נובל השמאלנית,
 ז׳אן מאת בהמשכים רומן. מפרסם

 מארי בשם ז׳וסלין, שרנסואח
 אלא שאינו והפירחחים, מאדלן

 דיילת־אוויר על ואלימות וימה סיפור
 שונים. גברים עם הרפתקותיה ועל

 המחבר, טוען כך הסיפור, גיבורת
 הכוכבת של דמותה על־פי עוצבה

. קאתרין היפהפיה ג  חתמה רגב מ
 של דמותה את לשחק מיוחד חוזה על

בצילו העיתון, דפי על מאדלן מארי
 אמר מי ניוטון. הלמוט של מים

 זכות יש פוטו־רומן לעיתוני שרק
למשרתות? רומנים לפרסם

במציאות אהבה סינוו אחו׳ ונאטאל׳: גיוהני
הבד על אהבה סיפור גם יבוא

 גי שלו, הסוכן בצרפת. הילדות שואלות האלידיי? ג־והני את שינה מי
 הרחק עכשיו הגרה ורטן, סילבי לשעבר, אשתו של נישואיה ולא. לא שאגה?

 נאטאלי החדשה(בתמונה), המתוקה אשתו לא. דויד? בנו ולא. לא בלוס־אנג׳לס?
 בתם זוהי ולא. לא חדשה? אהבה זו? מי אותו. שינתה לורה לא. כן גם באי?

 רואים לא ידידיו, טוענים כך שבגללה, האלידיי, וג׳והני באי נאטאלי של התינוקת
 בבית. ערב כל יושב והוא טוב לילד הפך ג׳והני בלילות. עוד?מקומות־ציבור אותו
 מי העריסה. את לה מנענע הוא להתנדנד ותחת שירי־ערש לה שר הוא רוק תחת

דוגמה. מהם לקחת בהחלט יכול — אהבה לסיפור תסריט שמחפש

עם| בווגז עדיין מברלין החיייגוות י-

נאפוליאון אוצרות ★ קאואיאן
אלכסנדריה שליד מהים נמשים

 הרברט המנצח עם ברוגז עדיין ברלין של הפילהארמונית התיזמורת
 אף זלצבורג, בפסטיבל בניצוחו לנגן סירבה התיזמורת סוףקאראיאן.

 קאראיאן פון בין המריבה השנה. של היוקרתי המוסיקאלי האירוע שזה
 נגנית לשורותיה קיבל המנצח כאשר חודשים, 19 לפני החלה והתיזמורת
 פוטרה מאז התיזמורת. אישור ללא מיאר, סאבין בשם קלארינט

 המאסטרו בין לפשר הצליח לא ואיש עומדת, בעינה המריבה אבל הנגנית,
• ממנו נוחה שאינה והתיזמורת, הגרמני •  בדימוס נגר שאגאנו, ונרו •

 הניו־יורקי. בלוטו הזמנים כל של ביותר הגדול הזוכה הוא בברונקס, הגר
 לשני ואב חמש בת לנכדה סב — פאגאנו דולר. מיליון 20ב־ זכה פאגאנו

 המסך על שלו הזכיה בהודעת צפה — עושר ידעו לא שמעולם בנים,
 הסכום את מאמין.״ איני ועדיין — ובדקתי בדקתי בדקתי, .בדקתי, הקטן.

 יקבל שנה בכל שנים. 21 בסשך בתשלומים אלא אחת, בפעם יקבל לא
• נאה! פנסיה זו מס. פחות דולר 952.000 •  נסוליאון, לואים הנסיך •

 אוצרות שבו מוסיאון יחנוך בונאשארטה, למישפחת נצר ,70 בן קשיש
 של משותפת קבוצה אלכסנדריה. ליד שטבע בונאפארט, גפוליאון של הצי

 שנמצאו והעצמים, האוצרות בשליית עסקה וצרפתיים מצריים צוללנים
• שנה 186 לפגי באבו־קיר שטבעו כלי־שיט, 13ב־ •  אוצרות ועוד •

 ממימי ששלה מוזהבת חרב כי משוכנע קלישורד בארי — שטבעו
 שטבעה פיראטית אוניה של הימצאותה על מעידה מאסצ׳וסטס, קייפ״קור,

 טרם החרב את שבדקו הארכיאולוגים וידה. ושמה ,1717 בשנת במקום
 מיליון 400ל־ להגיע העשוי אוצר, של מציאותו בדבר הנחתו את אישרו
 וידה. של רב־החובל ברשות נמצאו היסטורית ערות שלפי בזהב, דולר
 את להעלות כדי הכל יעשו לתיקווה, מקום יש אכן אם בלמי. 00 בלק

• השלל •  את שבר הוא סקי־מים: מתאונת סובל לואים לי ג׳רי הזמר •
• מיסיסיפי בנסביט, ביתו שליד אגם על כשהחליק השמאלית, רגלו - • • 

 את יעביר השני סראנץ־יוזף הנסיך בליכטנשטיין: .מהפיכה"
 לנסיך־הכתר בעולם ביותר הזעירה הממלכה כשליט הרישמיות סמכויותיו

 פראנץ־יוזף היה עתה עד .39 בן — ואדם 78 בן הוא יחף פראנץ אדם.
• היפאני הירוהיטו הקיסר אחרי בעולם, ביותר הוותיק השליט • • 
 אוהבת דיאנה, ליידי שאשתו, אף כי הודיע צ׳ארלם הבריטי הנסיך
 שהיא חושש זאת בכל הוא בתאומים, מאוד רוצה והיתה תאומים מאוד

 ילד כבר יש ולרעייתו הבריטי ליורש־הכתר אחד. לילד רק בקרוב, מצפה,
• השנתיים בן ויליאם הנסיך אחד, •  העליון כית־המישפט שופט •

 את שביים הבימאי דרק, ג׳ון כי פסק וודינגטון, לורנס בלוס־אגג׳לס,
 במיספר, אלף ההפקה, תמונות כל את למסור חייב בבולרו, דרק בר אשתו
 מ־ג־מ, שחברת אחרי גלובוס), ויורם גולן מנחם קנון(של חברת לידי

 דירוג שקיבל אחר־ כן, לעשות סירבה הסרט, את להפיץ היתה שאמורה
כספי. סיכסוך בשל התמונות, את למסור סירב דרק פורנוגרפי. כסרט

 מאתיה: מיו״
 הטובה הילדה
מהוריה נפרדת
ה את ביותר המרעישה החדשה

 בכלכלה קשורה אינה צרפתים
 בראש־ לא וגם המדינה של הצולעת

ח שלה- והיהודי הצעיר הממשלה  לו
 באלילת קשורה היא םאביוס.

 הקטנה, מאתיה מידיי ההמונים
 מרובת ממישפחה המיובאת שצניעותה

 קדוש למיזבח הפכה באביניון ילדים
 ובכן, האפיפיור. — כמעט — כמו

 ואפילו מתחתנת, מיריי מרנינה: בשורה
 את איתה חוגגים כבר ואמא אבא

 המוצגת ענקית, בעוגה המאורע
 של המסורתי המיטבח (לפי לראווה.
 את לקבל שכדאי להניח יש אביניון

 הנראית מיריי, של מאמה המירשם
 המאושר החתן של שמו בתמונה). איתה

 איננו והוא שאסאן, אנדרה הוא
 אם כי ציפו, שרבים כפי כלל, כומר
 לשחק האוהב ספורטיבי, ברנש

 ולשחות. סוסים על לרכוב כדורגל,
 אלמוני עדיין הוא בצרפת אומנם,

 עליו לשאול כדאי אבל לחלוטין,
 מרכזית אישיות הוא שם — במכסיקו

 זה והממון. התעשיה בשדה ביותר
שידוך!

244929 הזה העולם


