
במיטה ביום
למין, גישתה אך למעלה,

 חושפת ג׳יין היתה הצורך בשעת
ש המיטה סצינות בביום כמו הכל

קלילה היתת השופעים, נתוניה למרות

 ולבשה במידה שחזיותיה, בעובדה גם שהתבטא דבר והומוריסטית,
 הגדירה עצמה שהיא כפי או, מזומנות. לעתים נשרו כאלה,

ומהטבע.״ מהאל זה את כשמקבלים זה ״נכה פעם: זה את

 משפחה קשיי על סיפרה היא העיתונות, פני
 על סיפרה היא הרגיטי, מיקי בעלה עם

 היא אחד יום הבנה. חוסר על מריבות,
 היא אחד יום ממנו, נפרדת שהיא הודיעה
 הם ולבסוף איתו, מתפייסת שהיא הודיעה

התגרשו.
 של מעלליו על לכתוב המשיכו העיתונים

 עם התחתן כמעט אחד שיום הרגיטי, מיקי
 זה את עשה כמעט אחד ויום וונסן, מריה

הרפו. מנספילד ומג׳יין אחרת, מישהי עם
 מאט עם שלה, השניים הנשואין על

 וכשהיא שמע. לא כמעט איש צימבר,
וש טעות, היו הללו שהנשואין סיפרה
 לה עוזר לא אותה, מבין לא החדש בעלה

הדברים והאמנותיות, האישיות בשאיפותיה

 שהיא ההודעה אפילו פרסום. לשום זכו לא
 אליה מתאכזר שהוא משום ממנו מתגרשת

 לשום זכתה לא ונפשית גופנית מבחינה
הדים. או הבנה

★ ★ ★
עיתוגות1? הצהרות

הו לבריכה, ושם פה עוד קפצה יא ך*
מוז בשמלות מיוחדים, בבגדי־ים פיעה | ן

 את זמן באותו צילמו בעולם אבל הבות,
 מיריי את קצרצרות, בחצאיות כריסטי ג׳ולי
 בריג׳יט את ועדיין ג׳ינס, במכנסי דארק

 מיני. בשמלות בארדו
הס היא המודה. עם ללכת ניסתה ג׳יין

 קצרה בחצאית בלונדון שלם יום תובבה
 על להתחרות מוכנה שהיא והצהירה קצרה

שבסבי המיני־בחורות כל עם הרגליים טיב
 בשמלת הופיעה היא עזר, לא כשזה בה.

 עזר לא זה וכשגם קצרה, יותר עוד מיני
 היא אחר. מסוג להצהרות עברה היא

ב ולעסוק בבית להסתגר שהחליטה הצהירה
 שהחליטה הצהירה היא ובפילוסופיה, עיון

ל עומדת שהיא הצהירה היא לשחק, ללמוד
ש הצהירה היא לתיאטרון. מהקולנוע עבור
 אדם חלומותיה, גבר במדי מארק את מצאה
 איתו להתחתן עומדת והיא ומשכיל, רציני

מאשתו. שיתגרש לאחר מיד
 על שגם כשנוכחה מאד הצטערה היא
היא בשתיקה. העיתונים עוברים זו הצהרה

״1^׳״׳, למוות חבו
נהגה. גם נהרג בתאונה בדודי, מארק עסקיה,

 יכתבו לאחר־מכן, ימים שכמה שיערה לא
שבעולם. העיתונים בכל שניהם, על

וב עליה דיברו עליה, כתבו כולם שוב
 שוב שלה. תמונות־ענק התפרסמו כולו עולם
 כל שאפה לה הפרסומת את קיבלה היא

 כאשר האחרון החמישי ביום זה היה חייה.
בתאונה. יחד נהרגו — בדודי ומארק היא


