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המת הסולם רחבי מכל עיתונות קיטעי של ת
 אין כמולטי־מיליונרית פאולוצי. הרוזנת של ה

הקטעים. כל את אוספת והיא ומעשיה, צעדיה

־ות

 היחידה הפעם זו היתד. לא העולם. ברחבי
 הנועזות״, ״אחרונת היא כי הוכיחה שהיא

 כבר מפורסם. טור בעל אותה שכינה כפי
 — בל.ס.די. התנסתה היא שנים עשר לפני

 ״זאת ידוע. בלתי עדיין היה הסם כאשר
 חזרתי ״לא נזכרת. היא איומה,״ חודיה
 ובסוף — הרבה לכל־כך מצפה את עליה.

 בל־ והצורות הצבעים זוועתי. כזה דבר זה
מעוותים.״ כך

 לישראל, הסילון חוג בת הגיעה החודש
 במלון התמקמה היא הקיץ. את בה לבלות
 צמו״ מטפלת בניה, שני עם בהרצליה, טיראן

 ־ שנטל בשם חמודה צרפתיה — דה
היהודי. בעלה ובלעדי
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ל <■> א ר ש ,1970 של י
דא בעיות, של ישראל ^
ומל לוהטים גבולות גות,
 כריסטינה מתמדת, חמה

מ כדמות נראית פאולוצי
נראית, רק לא אחר. עולם

ש היפהפייה, הרוזנת בעצם.
ישר את שנה לפני גילתה

פו והחלה בה התאהבה אל,
מ באמת היא למענה, עלת

קור רק עליו אחר, עולם
בסר ורואים בספרים אים
טים.

 נולדה פאולוצי כריסטינה
 אביה בפיה. כסף כף עם

 אציל פאולוצי, לורנצו הוא
״שהיה הון, עתיר רומאי

 שיהיו רצו ״הם הלבן. בבית למסיבות בקביעות ם
 נמנים ידידיה בין ממזרי. בחיוך הרוזנת אמרה

לי ו אי ו ת ה י אי ק רי ז ו ת א י י ו ו ו י שי ו אי ה ו י ד ז ח ז י ו ו ז ו ו

 את מוכר היה לא לו יותר, עשיר אפילו
 וילה תמורת באייר בחברת שלו המניות

 באייר חברת כריסטינה. מחייכת ברומא,״
ב הגדולות התרופות מחברות אחת היא

עולם.
¥ ¥ ¥  מדי קשה פגעה לא המניות **כירת

 היא כריסטינה של אמה שכן במשפחה. 1^
 בארצות־הברית הגדולות המיליונריות אחת

 של המניות מבעלות ספולדינג, אליסיה —
ה הענק חברת זו המאוחדת, הפרי חברת

בכל הקלעים, מאחורי השלטת, בינלאומית
הדרומית. אמריקה מדינות מרבית של כלתן

 מהמחשבה משתגע שהוא פעם סיפר ״סבי
 החברה מניות את להוריש יצטרך שהוא

 כריסטינה. מספרת ונכדותיו,״ בנותיו לשמונה
 שלי. המשוגעות שמונה להן קרא ״הוא
לה כדי אפריקה בכל הסתובבה למשל אמי
 ניסתה היא המערבית. התרבות את שם פיץ

להן שיהיו טוב לא שזה לילידות להסביר

 יהודי לבע? נישאה
 למטוס כסף ואספה
חיל־האוויר בשביל

 בהודו, יושבת אחרת יורשת בעלים. שמונה
 מסתובבת אני לי, ובאשר ביוגה. שקועה

 כשקיבלתי החיים. את ואוהבת העולם בכל
 מהימנים עורכי־דין מצאתי הירושה, את

 ביותר, הטובה בצורה אותו להשקיע שידעו
ממנו.״ נהנית ואני
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ר *ך כ ת ם ס האגדה מעולם לנסיכה שג

 ״הייתי מושלמת. ילדות יש תמיד לא
הגדולה בוילה גדלתי כילדה. מאוד בודדה

 אף יצאתי ולא — ברומא הזאת והנהדרת
חברים לי היו ולא לבדי, החוצה פעם

המשר היו שלי היחידים הידידים מהחוץ.
ן ־!§ תים.״

 כריס- כיום מגדלת בגללה קשה. ילדות
 )3( מרקו בני, ״שני אחרת. ילדיה את טינה

 קיבוץ של באווירה גדלים ),1,5( ובינונוטו
אבניו* בפארק גדולה חצר לנו יש ממש.

בניו־יורק, אקסקלוסיבי מגורים רובע *
י— ־־*יי1•■" ולייזר ד * ר רזחויררת וזח

 לפני )1277( הזה העולם גליון שער על פורסמה זו תמונההשעו תעונה
 במיסגרת עירום?״, ״למה הכותרת: תחת שנים שמונה

 הישראלית. בעיתונות עירום תמונות פירסוס שאלת סביב ישראליים אישי־ציבור של ויכוח
בעברית״. עירומה להיות ״נחמד לארץ: בבואה אמרה והיא הרוזנת לידי הגיע הגליון

 השכנים עם שם לשחק יורדים והילדים
די כולל כריסטינה של הקיבוץ יום.״ יום
וגן־תלוי. שחיה בריכת חדרים, 18 בת רה

 ב־ המשרתים. היא שלי הגדולה ״הבעיה
כזה ובית משרתים, להשיג קשר. ניו־יורק

 את שמשיגים ואחרי אותו. להחזיק הון
צרי אני לעבוד. רוצים לא הם המשרתים

 את ישטוף שמישהו ולהתחנן לעמוד כה
הריצפה.״

הרוזנת מן גוזלת המשרתים על ההשגחה




