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ממורמרת! ואינני !וחזה ״אינני גארדנד: אווה
 בודדה ישישה של תדמית לי להדביק שמנסים העובדה מאשר יותר עוול לי הגורם בעולם דבר ״אין

 מזה הראשון בלעדי, ראיון של דקות בארבע גארדבר אווה רטנה בבית,״ י*שבנה על הדוגרת וממורמרת,
אמריקאית. לידידדדעיתונאית שהעניקה ארוך, זמן

 על בסרט לבד חוזרת היא אצילית. התנהגות ועל היחפה, הרוזנת תדמית על שומרת עדיין היא 57 בגיל
 בימת שעל האחרים כל מדוע מבין למיתוס, שהפכו בפניה, החוזה וכל לורנס די.ה;. הסופר של חייו

לנצח. כגארבו, גארדנר ואילו ודם, בשר נראים הצילומים

 נירינס אזני
ונידות אשת

 אשת־לפידות אוקלי אנני
 חבריה מכל לקלוע הטיבה

 אן שהנסיכה מסתבר הגברים.
 בעת בידה רובה עס (בתמונה
 הצבאית באקדמיה ביקורה

 רבים דברים עושה המלכותית)
 גבריים, כמיקצועות המוגדרים

 הגברים. משותפיה יותר טוב
 הנושאים. אחד רק היא קליעה
 נושא היא סוסים על רכיבה
 מארק בעלה וגם היא גם נוסף.

מוש סוסים רוכבי הם פיליפס
 מצליח שמארק אלא בעים.
 לעיתים־קרובות מסוסו ליפול
 הובהל ימים כמה לפני מדי.

 ממסלול הישר לבית־החולים
 שבאנגליה, בתונתון המירוצים

 זרועו את שבר כי והסתבר
.מ החלים 1974ב־ השמאלית.

 שהועף לאחר קשה פציעה
 חודשים כמה לאחר סוסו. מעל
ב צנח הוא :שוב זאת עשה

 בידו ונפגע מוצלח, לא תרגיל
 נראית כך משום אולי ובגבו.

 מתאמנת .היתה כמו אן
י לשמירה

 כאריזמה, בחוסר גארת דייוויד את להאשים יכול לא אחד אף
 המצטיין אנדרסון, ג׳ון של הבחירות תעמולת מנהל בהיותו אפילו

 עד שחולל מה את בחשבון לקחת שאם אלא כאריזמה. בחוסר
 כפי אותו,״ אוהב ״אלוהים להודות: יש אנדרסון, של לתדמיתו עתה

אנדרסון. אותו שמגדיר

המבחנה לתינוקת *!ם־הולדת :בראוו לזאיס
 נפרץ חזון השני. הולדתה ליום אופניים קיבלה זו מתוקה ילדה

 בזכות המפורסמת התינוקת בראוו לואים היתה לא אילו בהחלט
מעי הוריה זאת, לעומת בעולם. הראשונה המבחנה תינוקת היותה

 בהחלט,״ רגילה ילדה ״היא בהחלט. שיגרתית שפיות־דעת על דים
לגילה.״ יחסית מפותחת אפילו ״ואולי לסלי, אמה, !אומרת
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