
? ביותו וסם! בידידתח
 בנותיהם את נטל הוא :לנטלי הבטחתו את קיים ואגנו* רוברט

 אווירת למרות אך בגסטאדט. חורף לחופשת וקורטני נטאשד!
וקודר. עגום ואגנר נראה והצחורה, העליזה בעיירת־הנופש החג

רעייתו. של הטביעה תעלומת את כיסו טרם המים
 למרות קינאה. בסערת מתה 43ה־ בת שהכוכבת טוענים העיתונים

 הזוג, בני של ותיקה ידידה היתה קינאתה את שעוררה שהאשה
 של ואשתו שנה עשרים מזה המשותפת ידידתם פאוארם, סטפני

 הוותיקה בידידה לראות נטלי התחילה ואשתו, הארט בסידרה ואגנר
פוטנציאלית. אוייבת

 על לשמור נטלי החליטה שנים, תשע לפני בשנייה, כשנישאו
 בדידות של בחומה שניהם את הקיפה היא מחיר. בכל הנישואין
 ביטחון חוסר הפגינה היא הסביבה. מן צעירה אשה כל והרחיקה

לבעלה. הנוגע בכל מושלם
 העזה לא אך הוליווד קשישי עם קשרים על לשמור הקפידה היא

הקבוע ידידה שהיה הולדן, שוויליאם אחרי הצעירים. את לקרב
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העיתונות צומי עם השלום מיקםדזו :מזמנאקו סטטי
 בתה סטפני, הנסיכה מתעקשת שנים מזה

ם הנסיכה של הצעירה  להתעלל ממונאקו, גדיי
 שהיא הכריזה הזדמנות בכל העיתונות. בצלמי

 פעם בכל חוצפתם. את ושונאת אותם מתעבת
את מעוותת היתר. אליה מכוונת היתה שמצלמתם

מצחיק. תעלול איזה מוצאת או לשון, מוציאה פניה,
 של המרגיעה בהשפעתו אולי מסתבר, הפעם,

 ברית־שלום לכרות החליטה והיפהפה, האהוב כלבה
 העדשות, מול סוף כל סוף וניצבה, הצלמים, עם
הצגות. ובלי פרצופים בלי

 סטפני, את ניחם ואגנר לאיום. היא גם הפכה נפטר, סטפני של
בחייו. הראשון מהמקום נדחקת היא כאילו הרגישה ונטלי

 מעין היה בשנייה, נישואיהם נערכו שעליה היאכטה, על הטיול
 צילומיה את וסיימה שכמעט אחרי נטלי, שיזמה מחודש ירח־דבש

 להצטרף הזוג להזמנת נענה ירקן, כריפטופר בן־זוגה, חדש. לסרט
שלו. בבית־המלון יישאר שלא בו שהפצירו אחדי אליהם,

 הם שבנמל. במיסעדה ערב ארוחת וסעדו לבלות יצאו השלושה
 לוויכוח שהפכו שיכורים בצהלות המיסעדד. את ועזבו כהוגן שתו

 תשומת־לב מקדיש שהיא בעלה את האשימה נטלי ופרוע. קולני
 הכחיש הוא במציאות. לאשתו מאשר יותר הטלוויזיונית לאשתו

 נקט הוואגנרים, של הישנים המריבה במינהגי ירוק טירון ווקן, זאת.
 שני החלו אורח, עובר סיפר ואז, נטלי. של לצידה עמד הוא עמדה.

 היא זועמת. קדימה הלכה ונטלי בחמת־זעם זה על זה לזעוק הגברים
זה! את לשמוע רוצה איני וצעקה: והיסטרית שתדיר. היתד.

 בהיותה נחבלה נפלה, החליקה, נטלי כי פסק. בלום־אנג׳לס שופט
זעקותיה. את שמע לא שאיש לאחר וטבעה שיכורה,

 :שסייגו דוד
טווח נדב
 פתוח לב ניתוח שעבר אחרי

 רוד השחקן החליט ,1976 בשנת
 את להקדיש ,56ה־ בן שטייגר

 מחלות לקרבנות החופשי זמנו כל
 הוא לזמן מזמן זאת, ובכל הלב.
לאח הבד. הישנה, לאהבתו חוזר
 בשם בסרט זאת עושה הוא רונה

שלו. החדש המראה וזה הנבחרים,
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