
 ומר נאנסוופס או
 ׳דודדנש נהסס:
טווו בהחלט מ
 שהם חושבים שלהם האויבים

 שהם בטוחים ידידיהם מטורפים.

 הם שנים שלוש כבר מטורפים.
 מתקנים ושוב הורסים משפצים,

 בלוס־אנג׳לס, החדש ביתם את
 לנישואיהם 20ה־ יום־השנה ואת

 במקומות בסיור לחגוג בחרו
 — רומא — אירופה של היפים

 לחזור כדי פאריס, — פירנצה
 ללוס־אנג׳לס הסיור בתום

 אי הבית. את לשפץ ולהמשיך
 עיקר את שקצרה באנקרוסט,

 בהעושה הבימה על תהילתה
 וגם מעולה רקדנית היא נפלאות

 היה ואפשר מחוננת, קומיקאית
 המגוונים כשרונותיה על לעמוד
 את בעלה. של האחרון בסירטו
 הנושא ברוקם, מל של ההומור
 אופייניים, יהודיים סממנים
 פלא זה ואין למרחוק, מכירים
 פסל על דווקא להצטלם שבחר

 הזוג את שאירחה מי בוורסאי.
 הזמרת היתה בצרפת האמריקאי

 וברוקס, רנו. לין הוותיקה
 הבישול מיכשדון שהתפעל

 כי״ורסאי להכריז היסס לא שלה,
 מבטאים רנו לין של ומיטבחה

 רמתה את ביותר הטובה בצורה
הצרפתית.״ התרבות של

 גוססאב: סאור וחמלו סילוויה המזנה
ה מומחית חסות ד ס ס א י

 קארל המלך יותר: נכבדה מחסות ליהנות יכלו לא השוודיים הספורטאים
 שבאו ביותר המכובדים האורחים היו סילוויה היפהפיה ורעייתו גוסטאב

 הזוג אחר שעוקב מי האולימפיים. המישחקים של המטרים 100 בריצת לצפות
יחמיצו. לא הם שימחה שכזו יודע השוודי המלכותי

זהירות-קונקותציה! ז״יבוט: דניאל
 שעות של הטלוויזיה לתוכנית קץ לשים החליטו בדיוק שנה 18 לפני

 ובגללה 1 ט־אף הצרפתית הטלוויזיה ברשת בקביעות שהגישה הצהריים,
 צרפת). דרום היא (מידימידי מאדמואזל מעריצים מיליון עשרה בפי כונתה

 שתיזהר מוטב אד כמובן, המתחרה הרשת של חדשה בתוכנית חוזרת היא עתה
 נאמר כבר טיפילום. לשם העונה שלה, החמודה הכלבה — אחרת מתחרות

המסך. את בחביבותם הכובשים וילדים, כלבים בחברת להצטלם אסור כי
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הגדורים העצים נמו הם הגדולות האהבות וקאדלוס: שילה
 בהיר אחד ביום ופשוט: קלאסי אהבה כסיפור התחיל זה

 לא ומאז לניו־יורק האוקיאנוס את צרפתית חצתה מאי של
 הם במונטריאול, אחר־כך, חודש כשהיו. להיות חייה שבו

 הם היום עד מעולם. נפרדו לא כאילו וחשו שוב נפגשו
 בני על כל־כך האהובה הצרפתיה הזמרת שילה, ביחד:

 בדיוקנו המקשט היפהפה הדוגמן וקארלום, העשרה,
 לביצוע קשה היה הרומן קנדה. ועד מאירופה ירחוני־אופנה

 כי אומרים תכופות. טראנס־אטלנטיות בטיסות והתנהל
 ביותר ההיסטריים ביותר, השכירים הם כוכבים בין רומנים

שבעתיים. קשה היה הזה הרומן אבל ביותר, הקצרים וגם

 ובמיני בברמן פירסומת בסירטי השתתף כשקארלוס
 ז> עבודה בתום באהאמאס. באיי להקליט שילה נאלצה

 האו קרובים יותר לא הם וגם חדשים, יעדים לשניים היו
 ז מופיעה החלה שם לסנט־טרופז, פנתה היא לשני.

 ז: ובכל לניו־יורק. לחזור נאלץ שהוא שעה זניט, להקתה
 לבל לודו, שילה, של בנה עם יחד השניים, הצליחו
 הטיסו בין שגנבו חופשה בקליפורניה, משותפת חופשה
 ן הבא, הפירוד בפני יעמדו איך השניים נשאלו וכאשר
 הגדול האהבות כמו הגדולים ״העצים פילוסופית: בנימה

הסערוו כל בפני לעמוד ועשויים שורשים בעלי הם —

245035 הזה העולם


