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 גירושיו כי רבים חשבו שבשעתו למרות .40 כבן 60 בגיל נראה טרודו, אליוט פייר קנדה,, ממשלת ראש
 שהתגבר רק לא כי האחרונות בבחירות והוכיח קם שלו, הפוליטית הקאריירה את יטרפדו הסנסציוניים

 לכנותו חדלו מתנגדיו אפילו הפוליטית. לזירה אונו במלוא חזר גם אם כי שלו, המישפחתית הטרגדיה על
קנדה״. של הגדול ״המאהב או ״טרודו־קאזאנובה״

 לשלושת למופת כאב משמש הוא :כבדה משימה ממלא הוא הפוליטיקה מן לבד אליוט, לפייר אשר
 שבע בן סאשא תשע, בן ג׳וסטין בשנים. רכים עדיין שהם למרות אימם, ברשות ולא ברשותו הנמצאים ילדיו

 חומה חגורה ובעל באיגרוף בקי והוא הוריו, בבית ספורטיבי חינוך שקיבל טרודו, בלבד. חמש בן ומישל
באינדיאנים. איתם לשחק הוא ביותר עליו האהוב והדבר ג׳ודו, בניו את ללמד מעדיף בקאראטה,

האולימפיאדה את להחרים לא גינו: בחסרמופת אב הבו השעשועים נער :טווח אדיוט פ״ו
 ומאז עשרה בקרב האולימפי האלוף ג׳נר ברום הפך 1976 ביולי

 מעניק עתק, הון תמורת בטלוויזיה מצלמות מפרסם הוא :למוסד היה
 לייצור מיפעלים בעל והוא ספורט, מכשירי של ארוכה לשורה שמו את

 כוכב־ הפך אפילו הוא חתימתו. את הנושאים ואבזרים ספורט בגדי
 ״אילו :הגיב האולימפיאדה החרמת על ראשון. סרט וסיים קולנוע
 רק ההחרמה אבל ניחא, — חיי־אדם להצלת תורם שהעניין ידעתי

 ההזדמנות על החולמים ספורטאים עשרות של חלומותיהם תטרפד
העולם.״ לשלום במאומה תסייע ולא הגדולה,

 סוללת על רנייה הנסיך סמכות, מלא בקול פקד, כך יותר!״ לא — דקות ״חמש
 המישפחה של המסורתי החופשה למקום המפורסמת מישפחתו בעיקבות שדלקה הצלמים

 קלי) (לשעבר, גרייס לשם באים שנה מדי בגסטאדט. הסקי אתר ממונאקו: המפורסמת
והם לפורים) המקביל (משהו גרא״ ה״מארדי חג את לחגוג כדי הילדים ושלושת בעלה

 הצלמים מצאו השנה נשואה. כבר שהיא אף הבכורה, קארולין, עם יחד זאת עושים
 לאמה), אביה בין בתמונה (הנראית סטפאני הנסיכה :רנייה במישפחת חדשה תגלית

 עגלגלה מתבגרת, נערה של במראה עדיין כשהיא החמישה־עשר הולדתה יום את החוגגת
המישפחה. של הפנינה היא שסטפאני טוענים מונאקו בני קצרה. נערית ובתיספורת
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