
 בוגרת, לאשת הפכה שניידר רומי דלון.
 שנים כחמש במשך אהובה. מצד משה שלא
חד חיה היא  להרמת וגרמה דלון, עם בי

 שכלל מוזר למשולש שותפה כשהיתה גבות
קינו הבימאי את גם לדלון בנוסף  ויס־ לו
 דווקא. לנשים בחיבתו ידוע שאינו קונטי,

ל הפכה ואט־אט פרחה, שלה הקאריירה
צרפת. של 1 מס׳ כוכבת

 נכזבת אהבה
כושלים ונישואין

ד, על־ידי בפאריס י בדירתה מתה נמצאה שניידר ^*ומי  בבית ששהה ידי
ד זה היה לא הלילה. במשך די מי. י  אינטי

ת מאז ד בנה, מו  לא היא ,14ה־ בן דוי
 בדירה איתר. לבד. לישון מסוגלת היתד,

ת קבע דרך התגוררה ת סוכנת־בי  של ואומנ
 לא שניידר רומי שרה. הארבע, בת בתה

 היא ובשרה. באומנת בסוכנת, הסתפקה
 שינה כדורי בסביבה. לגבר זקוקה היתה

ת גם לה, הועילו תמיד לא ת בעיו  הבריאו
 מנוחה. לה הוסיפו לא שלה המטרידות

 הלילות, את לעבור לה לעזור התנדבו ידידיה
ד בביתה לן פעם ובכל די אחר. י

 ל־ להעירה כדי לחדרה שנכנס הידיד
 חיים. רוח ללא אותה גילה ארוחת־הבוקר

 את קבעו שהוזעקו והאמבולנס המישטרה
ת מותה. שמו  שרומי היתד, הראשונה ההתר

הסי כל לה היו לחייה. קץ שמה שניידר
לכך. בות

ת לאשר, שהפכה המתוקה הילדה שני  חו
 יחסיה אכזבות. למודת היתד, ומצליחה

 באכזבה הסתיימו דלון עם השנים ארוכי
 לאשה לפתע נשא דלון כאשר נוראית,

ת צלמת שאה רומי נטאלי. בשם אלמוני  ני
ע לבימאי  אך מיין, הארי הגרמני הקולנו

אין שו  התגרשו, הזוג בני יפה. עלו לא הני
 בעיקר ביניהם, חם קשר על שמרו אך

דויד. בנם, בזכות

טרגדיה
ראשונה
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תו עצמה את האשימה היא לדויד. תו שהשאירה על לעצמה לסלוח יכלה ולא במו לבד. או
7 6

ד את אהבה שניידר ומי ף*  אהבה דוי
הש לא המרובים, עיסוקיה למרות עזה. י

 נאלצה אם אלא לבד, מעולם אותו אירה
 גם מרוחקים. במקומות לצילומים לצאת

ת רק להשאירו דאגה אז  אמה סבתו, בבי
שחקנית גבה מיין הארי שניידר. מגדה ה

 בחברת שניידר רומי
 רוליאן האחרון, ידידה

 אהבתה כי סברו מידידיה רבים פאסן.
 את בטיקצת שהזכיר יפה־התואר, לפאטן

אסונה. על להתגבר לה תעזור דלון, אלן

ת סובלת  הטרידו כליותיה בריאות. מבעיו
 בכליות, אבנים אובחנו בתחילה אותה.

 רצינית המתלה כי הסתבר מכן לאחר אך
תוח .עברה היא יותר.  מכליותיד׳ ואחת ני

הוצאה.
 הטרגדיה אותה פקדה החלמתה בתקופת

 בבית ששהה האהוב, בנה מכולן. הגדולה
 שסבבה הגדר על לטפס אהב מגדה, סבתו

ת. את טחון מטעמי הבי  הגדר היתד, בי
ד חדים. מברזלים עשוייה ח ניסה דוי פ ק  ל

 בעבר, פעם לא שעשה כפי הגדר, מעל
 ננעץ הברזלים אחד הצליח. לא הפעם אך

לד כשיפוד. בגופו  לבית־החולים הובהל הי
שבטנו שבו- כמה כעבור ומת מרוטשת כ

 לא הילד את אהב וכסוף־השיער הקומה
 ושחקן בימאי היה הוא אך מרומי. פחות

 ו־ בעבודתו, חיל עשה שלא מתוסכל,
 דחי. אל מדחי הלכה שלו הקאריירה

 לבסוף ולשווא. לו לעזור ניסתה שניידר
 שם שנים שלוש ולפני בלחצים עמד לא
לחייו. קץ

 — עצומה בעיה לפני עמדה שניידר
ר לדויד להסביר כיצד  הסיבה את הצעי

 מיק־ באנישי נועצה היא אביו. של למותו
 גילו, מכפי מבוגר שהיה הילד, אך צוע,
 הוא זה היה הבעיה. את למענה פתר

 מות על דבר של בסופו אותה שניחם
אביו.

הטרגדיה
מכל הנוראה

חי התגלעו תקופה כאותה ערך ף*
ת לוקי !■■ עו שואיה די שניים, בני  עם ה

 הפעוטה שרה ביאסיני. דניאל הצרפתי
 שניידר רומי כשנפרדה שנה בת היתד,

החלה היא בזה, די לא ואם מביאסיני.

בהת המתיקות שבכתר, היהלום רית, י י האוסט־ שבעוגה הקצפת היתד! יא לץ
 של בדמותה לבבות הרטיטה היא גלמותה.

 פראנץ של רעייתו אליזבת, הקיסרית סיסי,
 היא הונגריה. ומלך אוסטריה קיסר יחף,

 והגח־ המתוקה סיסי של לנעליה נכנסה
ת  סיסי, של בדמותה מדהימה. בקלות מני

 חלומות ארמון לה בנה הקיסר שבעלה
 קורפו, היווני באי הגג על דקל עצי עם

ת את גילמה היא עצמה. דמו
ו בגרה, והילדותית המתוקה סיסי אך
 החליף יוזף פרנץ את יפר,פיה. אשד, הפכה
 המאה של נסיך־חלומות אחר, מסוג נסיך
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