
בעלה, בחברת למסיבה הופיעה שבים ציני אף המופיע ז,
היא ההצגה. ממפיקי דקל, אבישי 11 ■1111 ■1 .1 להחזיק במה ג

עוד. וביקשה ומטעמו, מהגזר משועשעת מאוד נראתה ראשו. על ימה

ו־1הג1 מקל

| ץ \ ן ^1ך  מופיעה תישעים שישים תישעים בשלישיה הצלעות אחת ד1|
 אוהבים שכולם הילדה בתפקיד נבון, דוב של לצידו בהצגה 11/1 111 ת
בכך. להאמין היה קשה - עבר לכל סיגי שפיזרה החביבים החיובים לפי א.

 התשיעית האגדה במגפיים, החתול
 של היוצר מבית אגדות־הילדים בסדרת

 צולמה ההפקה לדרן־. יוצאת קנון,
ניסו החברה נושי שבה בתקופה בארץ

ם י י פ ג מ
ם י ל ד ת ס מ

 של בנו ,2ה־נ> בן ייסון ג 1ך
 (גייימס שון השחקן 1

הערב. כוכב היה קוגרי, )007 בונד
 נחלת כבר זה אף לקרשים, לסנדלה

בשלום. עברה ההסרטה העבר.
 אנשי חגגו מסיבת־סיום־ההפקה את

 ימית. במלון והשחקנים צוות־ההפקה
הצב צייד כוכב רוקן, כריסטוסר

 בתפקיד המופיע החופש, ושערי אים
 שון של בנו קונרי, וג׳ייסון החתול,
 את המגלם קונרי, בונד) (גייימס

 וקרירות, אדישות הפגינו בעל־החתול,
 לעומתם, במעמדם. לכוכבים כיאה

 בתפקיד המופיעה מרנר, כרמלה
 רחבת־ על במרץ קיפצה הנסיכה,

 של גדושות מנות והפגינה הריקודים
 מצוות־ההסרטה. לידידיה סימפטיה
 על לבשר גא היה המפיק, קול, איציק

 עם אלה בימים הנערך המשא־ומתן
 משושלת), (קריסטל אוזנם לינדה
 בסידרה הראשי התפקיד לקבלת

 שתצולם קטלני, חום הטלוויזיונית
 בלטו במקום שנכח הרב בקהל בארץ.

 קוקנית, דוברי בריטיים פירחחים כמה
קטנים. בתפקידים בסרט שהופיעו
 בן־סירא ויענרל׳ה גרבר יוסי

 שהעמידו לצלמים, נוחה מטרה היוו
 משהו — כוכבי־הסרט ■ לצד אותם
 של הראשונה השורה שחקני בנוסח

 הסרט, הישראלים. ומקביליהם הוליווד
 דולר, וחצי כמיליון הפקתו שמחיר

חופשת־הפסח. לאחר לאקרנים ייצא
 1 מרנר, יוג׳ין הסרט, בימאי של בתומונו

שמחה הנסיבה, בתפקיד בסרט
 1 מכוכבי אחד שהיה גרבר, יוסי הישראלי השחקן לסרט עמיתה
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 אנגלית המדבר ,23 בן ובריטינ״פן; גאו׳
 ההופעה ובעל כבד קוקני |בניב

ספורים, חודשים בארץ הנמצא הבוטה, הפנקיסטית

 גמע הוא קטן. בתפקידון בסרט עבודה מצא
 את ,20ה־ בן נוייס, קווין ידידו בחברת בשימחה,

המסיבה. אורחי לכל בחינם שניתן - האלכוהול


