
ר לא לי ה אמר ..היא :ב״טי מון
 היום שמדאיג מה בדיוק וזה בתסריט, כמתוכנן הולך הכל לא

זרמונט. חברת את  זוג היו קיטון ודיאן כייטי כשוורן ̂נ
 היה זו, בתמונה כמו השני מן האחד נחת ורוו מאוד, וצמוד עליז
 הפיק, שאותו אדומים, ושמו בסרט שיחקו השניים כשורה. הכל
 פארמונט חברת הסכימה בייטי השם בגלל ושרק בייטי, וביים כתב

הצבי. קרן על דולר מיליון ושלושה שלושים לשים
 גדול, אהבה כסיפור הסרט את לפרסם שתוכל חשבה פארמונט

 לא. פעמיים לו אמרה וקיטון במציאות נישואין הציע בייטי והנה
הסרט. עם יהיה מה ציפורניים: מבוססת ופאתזונט נפרדו השניים

עדות״ופ :ליז של ילדיה
 שי שביים'מילדיה הם ויילדינג, ומייקל כרטון מריה

 ריצ׳רד ושל ליז של המאומצת בתם היא מריה טיילור. ליז
 ויילדינג. מייקל המנוח מבעלה ליז של בנה הוא ומייקל ברטון,

 למעגל השניים נכנסו הבאים, נישואיה אח מתכננת האם ובעוד
 פניהם, שיעידו כפי ושניהם בניו־יורק. ביותר העסוקים הדוגמנים

ביותר. יפים אכן

 התחתן הצונח׳ הדוק מלך האליל״: י1<״ו
האמויקא׳ החס מלו של בעירו

 הצרפתי ההעתק את השישים בשנות שסימל מי
 עם סימלית בצורה התחתן פוסלי, אדפיס של

 הילם בבוורלי מפוארת בחווילה אבל, — צרפתיה
 גיוני זהו הרוק. מלך של מלכותו בלום־אנג׳לם,

 באפט, כלתו, של בידה המחזיק האלידיי,
 הבטיח ג׳וני החתונה. עוגת את פורסים כשהשניים

 אך בדיוק, 38ה־ הולדתו ביום לשאתה לכלה בשעתו
 ביוני, 15ב־ חל הולדתו (יום חודשים בכמה איחר
בדצמבר). 2ב־ רק נערכה החתונה ואילו

נז ביותר, דרמטי אקט הם גם היו האירוסין
 ג׳וני של ההופעה אחרי היה זה״ באבט: היום כרת

 שאכנס לי קרא הוא פאריס. שליד בהיפודרום
 הגיש המוסיקאים, כל את משם הוציא שלו, לקרוואן

 תהיי ,האם :וגימגם ענקי, יהלום עם טבעת לי
 העולם כל לפני אותך להפתיע רציתי אשתין

 הזכות לך שיש חשבתי לבסוף אבל ההצגה, אחרי
לי/״ לסרב הזכות וגם ראשונה, זאת לדעת

 היא מזה. יותר לרגשה היה יכול לא דבר שום
 הנישואין, נושא את פעם יזכיר שג׳וני האמינה לא
 של הטראומה מן החלים טרם שלדעתה עוד מה

 ציין הזדמנות באותה וארטאן. מסילבי הגירושין
 בעיירת הכלולות טקס את לערוך מתכוון שהוא ג׳וני

 באבט, ברקליי. אדי ידידו בבית סן־טרופז, הקייט
 תנאי התנתה ביותר, ורגוע שליו רושם העושה
המישפחה. בחוג רק אחד:

 ומורדות שיאים ידעה שלהם החיזורים תקופת
 בשם ידידה עם לתאילנד נסע ג׳וני־ רבים.

 עם בארצות־הברית הרפתקה לו היתה סאכינה,
 הוא דבר של בסופו אבל פטסי, בשם אמריקאית

 כדי רק ימים בכמה נדחו הנישואין לבאבט. שב
 סילבי של הבכורה הופעת את יחמיץ לא שג׳וני

 ג׳וני ישב בבכורה בפאריס. הספורט בארמון וארטאן
באבט. היום, אשתו עם וכמובן, דויד, בנם עם
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