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המסורת, למוות :גולרתמית קראו
ההריון אחרי נישואיו

 ביותר והעסוקד. החדשה המין חתולת גולדסמית, קיליאז
 ממתינה והיא בהריון, היא חוגגת. וצרפת, איטליה בדי על לאחרונה

 כוכבות בין הרגל פשט האחרון שבזמן למרות הסתיו. לקראת לילד
 קלאודיה דרך לאנג, ג׳סיקה ועד דאנאווי מפיי קולנוע,

 על ולוותר לעולם, ילדים להביא אגדרס, ואו־רסולה קארדינלה
שמ נטיות דווקא הצעירה קליאו מגלה חוקי, אב על או נישואין

 פרטית טלוויזיה תחנת המנהל קארלו, לאהובה, תינשא היא רניות.
במילאנו.

המת הפיסית, שבאהבה הקסם את ליטול חייבת אינה ״החופה
 משהו יתואר, לא אושר לי גורמת היא ללידה, אשר יום. מדי חדש

 בחוג לערוך מתכננת היא הנישואין את נפשי.״ נימי כל את שמרטיט
 כדי בלידה, או בהם, יהיה ולא בלבד, בני־המישפחה של אינטימי

זה. כהוא הצעירה הגברת של הדוהרת הקאריירה את לעצור
 של המתנה בסרט הראשי, בתפקיד הופיעה רק לא היא לאחרונה

 הסרט, את המלווה השיר את להקליט גם זכתה אלא לאנג, מישל
 לא היה שלה הדרך כשמורה נוסף, פעילות מסלול בכך ופתחה
 הסרט יציאת אחרי ובעצמו. בכבודו לגראן מישל מאשר פחות

ללידה. עד ברומא, זמן כמה לבלות מתכננת היא למסכים

הכל! את קונה אינו הכסף אונאסית: כויסטינה
 היא למעלה) (בתמונה אונאסים כריפטינה

 בוודאי אבל בעולם, ביותר העשירה היורשת אולי
 ממבט כבר לראות אפשר זאת ביותר. המאושרת שלא

 ומיש- מטר 1.67 גובהה בלבד, 31 בת היא ראשון.
 מטיילת היא קילוגרם. 80 על עולה לאחרונה, קלה,
 בבית מתגוררת היא שם פאריס, במרחבי בגפה

 מדי, יותר קצת שותה היא .16ה־ שברובע מפואר
 מעיקה, מבדידות וסובלת מדי יותר קצת אוכלת
במולדתה, ממנה. להצילה יכול הכסף אין כי שנדמה

 וחשה טוענת, היא השמצות,״ מסע נגדי ״מנהלים יוון,
 כל גדלה. שבו הבית מן ומגורשת נבגדת עצמה

 באורח לעולמם הלכו אליה קרובים שהיו האנשים
 בתאונת — אחיה ממארת, ממחלה — אביה :טראגי
 עד צורכן די הובהרו שלא בנסיבות — ואמה מטוס׳

 לה, שהיו הבעלים משלושת אחד אף הזה. היום עצם
 החזיקו לא רוסי, ושלישי יווני שני אמריקאי, אחד

 עשיר, שלהיות עתיקה, חכמה עתה מגלה והיא מעמד,
הכל. לא עוד זה
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 ומיעתזחת
דנאוו״ת

 אתם נשואים, כמו ״אנחנו
 ואוהבים אלי חמים בל-כך
 באה זו אהבה הכרזת אותי.״

 טראוולטה, ג׳ז־ן של מפיו
אלי־ לז׳ראר מכוונת והיא  ו
 בלב ידידיו דפארדייה, זבת
 חמש השנה סס שלמענם ונפש,

 מן הפרטי, במטוסו פעמים,
 ארצות־הב- של המערבי החוף
 האחרונה בפעם לצרפת. רית,
המכי לקידום לעזור זה היה
התפוצצות. סירסו של רות

 דפארדייה את ראה טראוולטה
 וזה הפירחחיס, בסרט לראשונה

 כל- אדיר רושם עליו עשה
 פגש אשר עד שקט שלא כך,

פא של הפרברים באחד אותו,
 שכוכב סבור דפארדייה ריס.

 ״אגדה הוא המוסיקה שיגעון
 מתוך רגיל.״ בלתי שחקן חיה,

 בקולו להקליט הסכים הערכה
 הצרפתית דוברת הגירסה את
התפוצצות. של




