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 שאיבדה אחרי לאט־לאט. אליה חוזר שניידר רומי של החיוך

 באבלה. אותה לנחם שבחייה הגברים כל ניסו דויד, בנה את
 שעושה כפי שפתיה על אמיתי חיוך להעלות הצליח לא איש אך

הכוש מנישואיה שנולדה הזאת, היפהפיה הילדה שרה. בתה זאת
ועבודתה. בתה שלה. התיקווה למוקד הפכה כיאזיני, לדניאל לים

 המקיימים העיתונות, בצלמי דברים: בשני להילחם עליה היום
 דניאל דלון, אלן ובזיכרונות. ביתה, ליד קבועים מארבים

 פעם מדי לבקרה באים כשהם נראים פיקודי, ומישל כיאזיני
 הוא פטיו. לורן הצעיר, ידידה ביומו יום מדי מגיע ואחריהם

המשו לארוחת־הערב עד הבית בעבודות ולעזור לבשל כדי נשאר
 העמיד צרפתית, סרטים בחברת העובד פטיו, ובתה. האם עם תפת

 מזה מישפחתו התגוררה שם פאריס, בקרבת הבית את לרשותה
 כדי זה בבית בחרה רומי בו. מתגורר עדיין ואביו דורות דורי

 מתכננת שהיא חדשים סרטים בשישה לעבודתה, קרובה להיות
 מביתה האפשר ככל להתרחק כדי וגם הקרובה, בשנה כבר לצלם

 אלפי הגיעו זה לבית דויד. את מדי יותר לה המזכיר שבכפר,
חתי את נושא מהם שאחד ומגרמניה, מצרפת תנחומים מיכתבי

מיטראן. פרנסואה הנשיא של מתו
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באסינגהם נחצו תנחת ה החסין קונסטנטין: תתלו
קונ יוון, של הגולה המלך נראה זו בתמונה
 מאז אליזכת. המלכה בחברת בווינדזור, סטנטין,

 מארי אן״ ורעייתו קונסטנטין נחשבים לגלות צאתם
 הריונה על החדשה וההודעה המלכה׳ של לבני־חסותה

רש כהודעה באקינגהם מארמון יצאה אן־מארי של
מית.

 קרני אן־מארי של לידותיה שלוש היו עתה עד
ב־ בני־הזוג. של הקשים בחייהם העיקריות האור

 את כולה יוון חגגה נישואיהם, אחרי שנה ,1965
 אלכסיה. והמלכה, המלך של הבכורה בתם לידת

 משבר רקע ועל מתקדרים השמיים החלו 1967ב־
אח שנתיים ,1969ב־ פול. השני, בנם נולד פוליטי

ברומא. ניקולאס נולד לגלות יציאתם רי
 לשוב התיקווה את אן־מארי איבדה לידתו אחרי

 ולמיש־ לה כמקום־קבע לונדון את והעדיפה ליוון,
מולדתה• דנמארק פני על פחתה,

סדי: סיסי
שחיסלה האשה

ס״חו ידיו אח
וטו אותה אוהבים ידידיה

 כן לא חמודה. שהיא ענים
 במיוחד טיילור ליז חושבת

שכת האחרון הספר אחרי לא
 ושמו ,38ה־ בת הסופרת בה

 הכוכב — טיילור אליזבט
 אנד סיימון (הוצאת האחרון

 רב־המכר סיפרה זהו שוסטר).
 אחר רב־מכר אחרי החדש,

 בשם 1978 בשנת שכתבה
 כמובן, שהוקדש, !,או ג׳אעי

קנדי־אונסים. לג׳קלין
 קיטי את מאשימים אם
 היא מוגזמת, ברחרחנות קלי

רח־ שאני ״בוודאי :משיבה
לרח הוא עיסקי הרי רחנית.

גי הספר את כשכתבתי רח•
 ולדה, את הפילה שליז ליתי
 קודם גילה לא שאיש דבר
 רומן לה שהיה גיליתי לכן.
 כשהיתה סינטרה, פראנק עם

המוכי דברים גיליתי צעירה.
 לרחרח, כדאי גם שכדאי חים
הרכי את חיפשתי לא אבל
לשמה.״ הרעה לות

 לאלי־ שפנתה מספרת קלי
בבק פעמים 15 טיילור זבת
פע 15ד ראיון, לקבלת שות
 היא מוחלט. בלאו נענתה מים

 של עזה בהתנגדות נתקלה
 מצד באיומים ואפילו הכוכבת,

ה לדעתה, שלה. עורכי־הדין
 אובייקטיביות ליתר תרם דבר

 היה ולא הכוכבת אל ביחסה
אישיים. מלחצים מושפע

 מלא קטעים מופיעים בספר
ש ראיונות 400 מאשר פחות

שו בתקופות הכוכבת העניקה
בחייה. נות
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