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 הווא- לארמון השני פאולום יוחנן האפיפיור משחזר עתה, רק

 ואפילו ביותר קשה היתד. היא :פציעתו שמאחורי האמת מתגלה יקן,
 את להאריך בו הפצירו גמלי, בקליניקת רופאיו 15 שבין אופטימיים

 בפניו הניכר המאמץ את לראות אפשר זה בצילום החלמתו. ופשת
עצמו. בכוחות מכיסאו מתרומם כשהוא ומטילה קארול של !כחושים

הטור ■רזו א : ויד אנריבר
 לא ריד: אוליבר של בדמותו קיצוני שינוי חל האחרון בזמן

 הדור, גבר אם כי והשתוי, הבלתי־מגולח הגברי, השוביניסט נוד
 בה, הביטו הטיבה? כפתורים. טורי בשני רכוסה חליפה יבוש

 מאוד. צעירה צעירה, אבל זוהרת, ולא יפה לא לצידו. :תמונה
 מבית־הספר נעדרה כי שטענה לילדה שהאמין ״מי ברג. ג׳וזפין !ומה
 הקאריביים באיים מזדקן כוכב עם שהתהוללה שעה שפעת, :גלל
 כי שגילתה מסויימת, עיתונאית כתבה — אותה״ שיאכל ׳אוי

 מבית־הספר נעדרה ברג, ג׳וזפין סארי, במחוז ספר בית !למידת
 הוריה. בבית למיטתה רתוקה היתה לא כי אם שפעת, של :תירוץ

 לאוליבר מאוד צמודה עדיין ,17 בת היום וג׳וזפין, שנה, חלפה גאז
 שם יש שלשפעת היום יודעת כבר אמה .43ה־ בן הגרוש ייד,

 ליברליות מפגין הוא בית־הספר? ומנהל ריד, שפעת — !וגדר
בה.״ רק תלוי ג׳וזפין של לימודיה ״עתיד :העיתונות מן .דולה

ם 11*111111 ו ש ב

הנישואין גן נבריחה הפלירט :גגונאקו סטנאר
 להטעות והצליחה כמעט ממונאקו סטפאני הנסיכה

 הנערה כי בטוחים היו מרחוק במבט הצלמים: את
 החוף על נאה, בלונדי טניס שחקן עם המפלרטטת

ללקו כולו השמור מונטה־קרלו, של האקסקלוסיבי
 יצאו השתיים קארולין. אחותה היא חוג־הסילון, חות
 קארולין זהים. בגדי־ים לובשות כשהן החוף אל

 אותו לשתיהן לזו. זו להידמות מתחילות וסטפאני
 ללמוד מנסה שסטפאני אלא חיים. אהבת ואותה יופי

 מחברת להינות כדי אחותה: של העגום מנסיונה
 היא חירותה, על לשמור זאת ובכל השני המין

 ואינה טניס, כדורי של בתדירות בני-זוג מחליפה
 על המחשבה ממחזריה. אחד לאף להיטות מגלה
״עצוב והלאה• ממנה היא ונישואין רציני קשר

 אחותה, על אומרת היא ,״23 בת גרושה להיות
 מר-. ״אני קביעתה: את מחזקת רק קארולין ואילו
 מאוד אני אחד מצד בכלוב. הכלואה כציפור גישה
 וזה שוב, להינשא עלי כך לשם אך ילדים, רוצה
עכשיו.״ לעשות רוצה שאיני דבר

 גירושיה מאז עדין: במצב נמצאת קארולין
 ממד המלוכה מישפחת מנסה פאריסי בבית־מישפט

 הקא־ הכנסייה מן הנישואין התרת את לקבל נאקו
 בגירושיהם הכירה טרם שהכנסייה העובדה תולית.

 רוחה למורת בדיוק אינה דונו ופיליפ קארולין של
 מחיר בכל מבתה למנוע הרוצה גרייס, הנסיכה של

 על בשנית תחזור פן ובמהירות, מחדש להינשא
העבר. מישגה

 :באח מיה
 שרי הרומן

אדן 11 ננס
 על לדבר נוהג אינו אלן וודי

 אם כי בהווה, שלו האהבה חיי
המשו חייו כשהסתיימו בעבר•
 לה הקדיש קיטון, דיאן עם תפים

 :סרטים שני פרידה, כמתנת
 היום ונזנהטן. אני עם שלי הרומן

 והם במנהטן, ביתו מול דיאן גרה
וב במישקפת ביניהם מתקשרים

 היום מחלק אלן וודי כי טלפון.
 אשתו פארו, מיה עם מיטתו את

 לפני שהראשונה, אחרי השלישית,
 פארו לאסר• לואים היתד. קיטון,
 שבעה של נדוניה עימה הביאה
 מאומצים. ארבעה מהם ילדים,

 לפראנק נשואה היתה אלן לפני
 המנצח פרבין, ולאנדרה סינאטרה,

 אבי שהוא לונדון, תיזמורת על
 לה יקדיש אלן מילדיה. שלושה

הבא. בסירמו הראשי התפקיד את
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