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1 ,גס למעריצה הפנה קארזלין הנסיכה וילה: ג״אומו
 ניפר- אינם הם בהוואי, חופשת־בריחה בילו מאז

 הטניסאי־האליל וילה, גייאדמו — מזו זה דים
 ומה ממונאקו. היפה הנסיכה וקארוליין, מארגנטינה

 הסועדים השניים, של האחרונה תמונתם שמראה
 בעיניה מזמן כבר נראה לא בגסטאדט, ארוחו^־בוקר

 גם שניהם או — שימחה או אושר קארולין. של
 השווייצית, עיירת־הנופש לגסטאדט, יצא וילה יחד.
ידידותיות טניס תחרויות של בשורה להופיע כדי

 מם׳ שהמעריצה ספק אין מרהיבה. לתצוגה שהפכו
 שם, נמצא שווילד, שעה בכל במיגרש היושבת ,1

 הטניסאי של העצמי הביטחון ואת המוראל את מעלה
 אירוסים על השמועות פורחות ובינתיים חם־המזג.

 שתיקה. על שומר מונאקו ארמון אך לא־רשמיים,
 אך רשמיות התחייבויות כל אין וילה של לקרוביו

יצל הנישואים שפעמוני טוענים אחותו, בעיקר הם,
בספטמבר. צלו

השנח גנו את מצאה השנה אשת בתול: לוון
 הזוהרות הנשים אחת היא ■כקול שלזרן ספק אין
 הביאה השנה אשת במחזה הופעתה בברודווי. ביותר

או לחיוכה נוסכת החדשה ואהבתה רבה, תהילה לה
במחי תחילה עברו, בימים שידעה קסום זוהר תו

יו מאוחרות ובשנים כדגארט האמפרי של צתו

רוכארדס. ג׳ייסון בחברת תר
 ג׳ון הוא 56ה- בת בקול של החדש לווייתה בן

 רבסון חברת יורשת של בעלה שהיה מי גווארדינו,
 שנהנה ובלון, הקוסמטיקה מוצרי של האם חברת

מהיורשת. שהתרגש למרות ירושה, מאותה הוא גם

מי את - מזה ביאזיני דניאל ואנא מזה
דומי? של חיתיות ■לדתה תעריך

 השחקנית של היחידה בתה שרה, את שיילדה מי גראנדט,
 של מותה מאז הילדה. של בידה חזק מחזיקה שניידר, רומי המנוחה

 יודעת היא בלבד. אחד לרגע ולו לבדה להיות לה הניחה לא רומי
 היתד, ומה הילדה, של החזקתה על היום נאבקים כוחות אלו היטב
 פעם: הצהירה עיתונאי ראיון שבעת רומי, של הלב מישאלת תמיד
 פגשתי לא מעולם נפלא. איש היה אלכאך־רטי וולף שלי, ״אבא
לחלו מטורף היה הוא מאוד. ממנו סבלה אמא אבל ממנו. מקסים איש

 שהיתה והדגישה מאושרת ילדותה היתד, לא רומי, טענה לכן, טין.״
 מכן) לאחר נפרדה (שממנוכיאזיני דניאל של בתו לבתה, לתת רוצה

 היא ביאזיני שרה היום בכך. הצליחה לא היא ביותר. הרב האושר את
אמה. את איבדה טרם עוד רב סבל שידעה ילדה בודדה, ילדה

 למדי רעשניים שהיו מאביה, רומי של גירושיה אלה היו תחילה
 והביא אותה שדיכא דויד אחיה אובדן ואחר־כך עגמת־נפש לה והסבו

 :הילדה על מישפחות שתי רבות היום המוחלט. החורבן את אמה על
 שואלות כששתיהן בפאריס, ביאזיני ומישפחת בביירן, שניידר מישפחת

 התלבטה זו בשאלה נ בפרים או בגרמניה הילדה, תיגדל היכן
 את אוהבת ״איני :לכך פומבית תשובה נתנה ואף רומי, גם בשעתה
 הצרפתים בפי. שגורה ששפתה למרות לעולם, בה אגור ולא גרמניה
ביתי.״ ובצרפת אותי אימצו

 מצד וסבתה סבה בבית שרה גרה רומי, של מותה מאז שעה, לפי
 הסבים אך פאריס. ליד אן־לאי, ז׳רמיין בסאן ביאזיני מישפחת אביה,

 הילדה. עבור האידיאלי הפיתרון זה ואין צעירים אנשים אינם כבר
 ורעייתו רומי של אחיה דולף, הד״ר אלבאך, הזוג בני ישנם לעומתם

 בנות שתי להם יש לילדה. מאוד וקשורים מינכן ליד הגרים ■טוניקה,
 את בשרה רואים שהם מייד הצהירו כי ואם מאושרים, ונישוא״הם

 כביתה בביתם להכיר מוכנה תהיה היא אם לדעת קשה שלהם, ילדתם
החדש.
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