
וזאוסקך אל להשקיף מייסזן: מושה
 שלוש כבר אליה? להתקרב לאוסקר יעזרו המישקפיים האם
 שלוש בידה. כימעט האוסקר פרס את מייסון מרשה ראתה פעמים
 יום אבל מועמדת. רק — פעמים ושלוש מועמדת, היתד, פעמים

 בהפסקת משתובבת היא ובינתיים מקווה, היא יבוא, הוא אחד
 מק־ בריסטי בחברת צוחקת, כשאני רק החדש, סירטה צילומי
לנערת־חמודות. שהפכה ילדת־פלא ניקול,
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לאוהבים טונה נלווה פאב׳אן: כונסזאו
 השועל פרוות את המעריצה היפהפיה האשה

וה פאכיאן. פרנפואז השחקנית היא שבתמונה,
 קאסטה, פרדריק הוא לפניה אותה הפורש איש

 ההזדמנות: דיור. כריסטיאן לבית הראשי הפרוון
מיוחד. דבר שום קרה לא למעשה

 הבימה של היפות השחקניות אחת פראנסואז,
ווג־ לינו עם לאוהבים טובה (שנה הצרפתי והבד

 בפרווה. עטופים חלומותיה שכל טוענת טורה),
 לעצמה, להרשות יכלה כשלא גם ומתמיד, מאז

 רחוב על־פני התיאטרון אל בדרכה חולפת היתד,
 בתי־האום־ בשל בפאריס (הידוע סנט־הונורה פובור

 הפרוות.־ את במבטיה ומלטפת שלו), היקרים נר,
 להתפנק ויכולה להתאפק, חייבת אינה היא היום

צרפתיים. פראנקים אלף 60 של במחיר ממשי בחלום

מוסיפים ..׳ה״לדיס
ר אות בלי ׳1

 העיתונים מלאו מזמן לא
 של מאמציה על בסיפורים

 להריון. להיכנס לורן סופיה
 כשילדה אתמול, רק היה זה

 קאר־ הבכור בנה את בשווייץ
השמו חזרו אחר־כך הבן. לו

הש בהריונה קשיים על עות
 בשעה וילדה, שבה והיא ני,

 ואחר- אדוארדו. את טובה,
 קשיי על שמועות באו כך,

חש ועל הילדים של הגידול
הט מפחד .ברומא, לגור שה

 לגור החלטתה ועל רוריסטים,
 שמועות פשטו ושוב בפאריס.

 שלד, בחיי־הנישואין בעיות על
 קארלו המפיק, בעלה ושל

 ' בתמו־ לוו השמועות פונטי.
 מיסתוריות בלונדיות של נות

 של לצידו סופיה את שהחליפו
 הזמר של בצילומים קארלו,

שהח לאמה, פרז' הצרפתי
סופיה. לצד פונטי את ליף

 אין. וגשם ורוח נשיאים אבל
 העובדה רק נשארה זה מכל

 שבועות כמה שלפני המצערת,
 ב־ פונטי קארלו לפתע אושפז

בפא סנט־אנטואן בית־החולים
כמדאיג. הוגדר ומצבו ריס,

 ד הדאגה חלפה בינתיים
 כשהוא לאיתנו, חזר קארלו
 שני עם בז׳נבה חופשה מבלה
 מרגיש שהוא טוען הוא ילדיו.

 להרשות היה שיכול טוב כה
 כדי לניו־יורק, לנסוע לסופיה
 קולנועיות הצעות כמה לבחון

 ״אני לבד. כימעט ולהשאירו
 מנחת קורן הוא נפלא,״ מרגיש

 ״לא ומוסיף: בניו, שני בין
 אותי, מעייפים לא שהם רק
בריאות.״ לי מוסיפים הם
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