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 בני של לשומרי־הדאש סביך רגע זה היה
 ואלכרט קארודין :ממונאקו המלכותית המישפחה

 אמר רנייה האב לרגע, יחייכו מאחוריה) (העומד
 סטפאני גם הצטחקה הזמן ובאותו לנהג, משהו

 שהמישפחה ואף — רנייה) של השני מצירו (העומדת
 לא באהאמד״ לאיי רחוק, לברוח ניסתה השכולה
 ההדק על שלחצו העיתונאים מן להתחמק הצליחה

 כשחיוך הלא־מתאים, ברגע בדיוק המצלמה), (של
 מיהר בכך שהבחין השומרים •אחד פניהם. על שפוך

מאוחר. זח היה אבל במיטריה, פניהם את להסתיר
 ולילדיו לו שמוטב: שהחליט רנייה הנסיך זה חח־.
ה אשתו של ביום־הולדתה הבית מן רחוק להיות

 יום* חל בנובמבר 12ב־ גרייס. הנסיכה מנוחה,
 שנים 26 מזה ולראשונה הנסיכה, של 53ה־ הולדתה

 במסיבת־רעים ימימה, כמימים בארמון חגגו לא
 כקארי ותיקים אורחים .כמד, עם ואינטימית, עליזה

 של ביום־הולדתח מונאקו את לפקוד שנהג גראנט,
 כן גם כן, •אחרי שבוע שנה. מדי כמעט קלי גרייס

 של הלאומי החג •והדר פאר ברוב נערך שנה, פדי
תפילת־זיכרון זו היתד, הפעם :השנה כן לא מונאקו.

 שאליו המבודד הכפר קיי, בליפורק בלבד, קצרה
לנופש. המישפחה יצאה

 בדרכו האסון על הגיב מבני-המישפחה אחד כל
 חיצונית. מבחינה ביותר השבור נראה רנייה שלו.

 דווקא נשברה הילדים שמשלדשת סברו הרופאים אך
 הנסיך בנפשה. אם כי בגופה, רק לא — סטפאני
 מלבדו לאיש הגיח ולא זמנו כל את לה הקדיש
 לשחררה רשותם נתנו משאלה רק לרופאים. לקחתה

לחופשה. שייצאו החליט רפואית, מהשגחה
 במטוס כולם הפעם יצאו מונאקו, כמינהג שלא

 במידת מוחלטת, סודיות על מקפידים כשהם אחד
 שאולים בשמות ללונדון ממונאקו טסו הם האפשר.
 בטיסה טסו ומלונדון אחרים, בני־מישפחה משמות

 מכונית ׳להם ציפתה שם לנסאו, ״שר מיסחרית
 כפר־נופש שאינו קיי, ליפורד לכפר אותם שלקחה

 שעדיו הפותח סגור מועדון זהו ועיקר. כלל רגיל
 ומן הסואן החמת מן לברוח המנסים לאנשים בעיקר

 עצמו את להשלות יכול שמי אלא הציבורית. העין
 הציבד העין מן לברוח אפשר התיקשורת שבעידן

רית?

ו

ע ישודר!: ליידי הערב ס
 מארגרט, הנסיכה של והעגלגלה הקטנה ילדתה שד,יתד, מי
 בנשף ומבוקשת. מטופחת יפה .18 בת לאמנות, סטודנטית הפכה

 ביקשו שבלונדון, המיוחם גרובנור במלון אמה, לכבודה שערכה
 נצמדה היא אבל לרחבת־הריקודים. שרה ליידי את להוביל רבים

 מירצה את הקדישה הערב אותו כל במשך בלבד: אחד לכוכב
 מבני־האצולה אחד אסטור׳ לורד של בנו אסטור, לרוברט
בבריטניה. ביותר העשירים

א׳ זמןה1]מו1 נונות־נפו בד״קל׳: חף
 אותה הזוכרים רבים יש עדינת־הפנים. כלייקלי רוני זוהי

 דמותה עיצבה שם נשוויל, אלטמן רוכרט של בסירטו מהופעתה
 היא במציאות הבימה. על המתמוטטת ווסטרן, אנד קאונטרי זמרת
 :עצמה על אומרת שהיא כמו או איידהו, ילידת נעחת־כפר. אמנם
 כמו לרגליה מתחת האדמה את להרגיש האוהבת כפרית, נערה ״אני
 לימוזינות גם אוהבת אני אבל לפעם. מפעם אותה ולגרד כלב,

ראשונה.״ במחלקה לטוס ונהנית
 ליהנות לעצמה להרשות יכולה היא האחרון בזמן הצלחתה לפי

 במחזמר במדורי מתיאטראות באחד מופיעה היא היום העולמות. מכל
מלצ ושתי בארצות־הברית דרומית בעיר .מוסכניקים ארבעה אודות
 אפייה תבניות על מתופפת בלבד, בגיטרה עצמה ללוות ותחת ריות,

בכפות־עץ.
 את עשתה מאז פעמים כמד, להוליווד חזרה 37דד בת בלייקלי

 לצד הנהג, בסרט ארניל ראיץ לצד הופיעה היא .1975נד נשוויל
 שעשה סרט — המיס פני על וקלארה.ובאור ברנאלדו דילן כוס

 של ומותו חייו על ונדרס *ים הגרמני הבימאי קצר, לזמן בעלה
 והיה מסרטן שנפטר ריי, ניקולאס האמריקאי הקולנוע בימאי
שניהם. על נערץ
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