
עכשיו? אולי וקאחלין: ציאדלס הנסיך
 הביקור במונאקו. ביקור הבריטי העצר יורש ערך 1975ב־

 לחדשות התכוונה כבר השאננה והנסיכות למתוכנן, מעל התארך
 ואני צ׳ארלס הנסיך קארולין: הנסיכה הודיעה ואז הארמון. מן

 נישואין אבל ת,1טוב ובדיחות סוסים ספורט, אוהבים טובים, חברים
 היפה, פילים בלי וכבר זקנה, יותר קצת היום, בחשבון. בא לא —

 אשר אישיים. נושאים כימה על דעתה את קארולין שינתה בוודאי
 מלוכסג- אסטריד מארי האחרונה, הארושה את פיטר הוא לצ׳ארלם,

ן הפעם אולי יודע מי החופשי. לשוק פנוי הוא גם ונישאר בורג,

ס111ב 11*111111. .ל
 שינתה נך

 תת ההיסנתרה
שר פניה

וינה נאדה
 של בתמונותיה אחד מבט

 כדי מספיק לשעבר הקיסרית
 אחת: עצובה בעובדה להבחין
הנש מימין, שבתמונה האשה

 של הקטנות כתפיה על ענת
 על הנשען ישיש כמו בתה,
הנר האשד. אותה אינה מקלו,

 לא שמשמאל. בצילומים אית
 זו לא גם ,1959ב־ כסטודנטית

 שנה יהלומים, בכתר העדוייה
 כשעיניה )1960( מכן לאחר

 נצחית, שביעות־רצון מביעות
 היא ובריאים. עגלגלים ופניה
 דיבה לפארה אף דומה אינה

 עם כשברחה שנה, לפני של
 )1979( לפנמה בני־פישפחתה

 כי בתקווה חדורה היתה ועדיין
 פהלווי, ריד׳ה מוחמד בעלה,
 או חוליו, ממיטת לקום עשוי

 )1980( מצריים שבגלות לזו
אל איפור על לשמור ניסתה

העגמו את להסתיר כדי גנטי
 פארה היום מבטה. של מיות
ה שבורה, אלמנה היא דיבה

 לדבר, מוכרחה היא כי טוענת
מ לצאת עלולה היא אחרת
 זרה, בארץ חיה־ ״אני דעתה•
 ובפחד ומידידי, מעמי הרחק

ה נחמתי ילדי. לחיי מתמיד
 אני ג׳יהאן. ידידתי היא יחידה

 שעלי בוקר כל לעצמי משננת
ב ילדי. למען חזקה להיות
 משוכנע הוא בני. למען עיקר

 הקיסר יהיה והוא יום שיבוא
בארצו״.
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1979

 :אונ״ר ואין
 והיא בארה
 סדאשונה האשה
נווי שר נחייה

 נראיתי־בתסרוק־ פוסט פארה
 שנשענה מזו שונה החדשה תה

 הקביים על מיקצועי בזוהר
 היא כאן הכותל-המערבי. ליד

 ארניל, לראין כולה מוקדשת
 אצלו שערכה ביקור בשעת

 שם הסריט או׳ניל במכסיקו.
 אבני- של מבריחים על סרט

 ופארה ירוק, קרח בשם חן
 כדי לפלורידה, בדרכה היתד,

 על בחייה לראשונה לעלות
ב ולהופיע התיאטרון, בימת
ב חופשיים הם פרפרים מחזה

 לברט השייך יופיטר תיאטרון
 ימים כמה זה היה ריינולדס.

 שהיתר, האלימה התקרית לפני
 כשיצאו בניו־יורק, הזוג לבני

 הידוע, פייר ממלון במכונית
עי צלמי של זנב ומאחוריהם

ה אל נדבקו הצלמים תונות.
 לעברם הושלך כשלפתע מכונית
 ארניל מהם. אחד שפצע בקבוק
ה בפני יותר מאוחר התנצל

 להם נתן וכנחמה עיתונאים,
 מאוד אוהבת ״טייטום :סופריה

מש לכך ויש פוסט, פארה את
 היום עד בעיני. רבה מעות

 אשה איזושהי סבלה בקושי היא
בחיי״.
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