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1 -1#  החל מחלתו של מסויים בשלב מלא־גוף. עדיין היה הוא שנתיים, לפני אז, גאון. |1 /

בולטת. החלה צווארו וגרוגרת מאוד עד רזה גופו מישקלו, רבים קילוגרמים מאבד הדסון

 בקריית־מנחם הישראלית, ידידתו של בביתה השחקן ביקר פעמיים
בנה, אצל בארצות״הברית לביקור בקרוב לנסוע תיכננה דינה בירושלים. 11 ■1!■

בלוס״אנגילס. הדסון אצל גם לביקור הזדמנות באותה ולקפוץ בבוסטון, המתגורר

הדסון, כיכב שבו בירושלים, בהר״הצופים השגריר, הסרט שלהצילומים באתו
 של שמו שעליו כיסא, על יושבת כשהיא גאון דינה הצטלמה

טיילור. ואליזבת הבלונדית נובאק קים - מיפהפיות־הקולנוע שתיים בחברת למטה: הכוכב.
 הדסון הגיע ועניבה, בחליפת־שלושה־חלקים אלגנטי,ובת אמא עם

 אחת היתה גל שריקי הוליווד הללויה המוסיקלי למופע
למיסעדה. והשתיים רוק יצאו המופע אחרי והבת. האם בחברת והצטלם מכוכבותיו,

 עצמי: את שואלת והייתי לא״נכונים,
 זהי״ את לקחו הם מאיפה

 את גם לשמוע רוצה אינה דינה
 שנים מזה שהפכה הדסון, על הרכילות

 גבה־ שהכוכב לנחלת־הכלל, רבות
 בעל אליל־הנשים, מטר), 1.91(הקומה

 למעשה הוא המאוד־גברית, ההופעה
 מעניין לא הזה ״הסיפור הומו־סקסואל.

 ״אני בחוסר״נוחות, אומרת היא אותי,״
 ולא כזה, שהוא העובדה את מקבלת לא

 בחייו עושה הוא מה לי איכפת
 אצלי נמצא לא אפילו הנושא הפרטיים.

מעוניינת,לש לא אני בסימו״שאלה.
 אני תשובה. לקבל מעוניינת ולא אול

כאדם.״ אותו אוהבת
 דינה היתה שבועות שישה במשך

 הדסון. רוק של הצמודה המלווה גאון
 בטיולים בחברתו, בילתה יום־יום

 עברה ההסרטה כאשר ובמיסעדות.
 יום, מדי לשם נסעה היא לתל־אביב,

לירושלים. חזרה ובחצות־הלילה
 לא בעלה אם אותה שואלים כאשר

 הוא הרי פיתאום? ״מה עונה: היא קינא,
 ידידות־ רק רוק לבין ביני שיש הבין

מלבדה.״ אחר דבר ושום אמת,

סוודר
אדום וסרט

ו צי רי ע  להגיע ניסו הכוכב של י
לפגוש רצו ״המון דרכה. אליו /

 מספרת, היא איתו,״ ולהצטלם אותו
 צריכה הייתי לפניות״ נעניתי ״אילו

 ביממה. שעות 24 בלובי אותו להעמיד
 איפשרתי מבוגרת, אחת, לאשה רק

 לה, לסרב יכולתי לא איתו. להיפגש
 אותו מעריצה שהיא לי סיפרה כאשר

 גבר־החלומות שהוא רבות, שנים מזה
 אותו. לפגוש מוכרחה והיא שלה,

 יעשה זה שאם אמר והוא לרוק, סיפרתי
 שם הוא כאשר רב. ברצון אז תענוג, לה
 היא הצילום, לצורר כתפה, על יד

 אני מזה ,יותר אמרה מאוד, התרגשה
צריכה!׳. לא

להו לבוא ממנו ביקשתי ״כאשר
הו הללויה במחזמר ריקי של פעה

 עד ידע הוא מייד. הסכים הוא ליווד,
 על אותה יראה שהוא לי חשוב כמה

 מאוד ריקי דיעה. ויחווה הבימה
 לה: אמר הוא אותו. לפגוש התרגשה

 אי־פעם תגיעי ואם נהדרת, ,היית
הק עם לד לעזור אשמח להוליווד,

שלי.׳ שרים
 לו לתת רציתי חג-המולד ״לקראת

 כאשר מה. הראש את לי ושברתי מתנה,
 לו שקשה בדרר־אגב, אחד, יום אמר

 הגדולה המידה בגלל בגדים, לקנות
 ידעתי סוודר. לו לסרוג החלטתי שלו,
 לא כי שימושי, מאוד גם יהיה שזה

 לא והוא כאן, קר שבחורף לו סיפרו
 שהוא אמר הוא מתאימים. בגדים הביא
25 קניתי ולכן האדום, הצבע את אוהב
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