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אז: שויו הנסיכה שהחיה והשזזקגיוו ונסיכה והפכה שתקנית שהיהה וגי ה, סל 1ז ו

,**״״״*

 האסון, קרה בטרם עוד הרעיון את שהגה מי היד.
 בתאונת מותה את מצאה מונאקו, נסיכת קלי; וגרייס
 ׳שחקנית־ — לאגדה גדיים היתד. בחייה כבר מכונית.
 קץ עד לארמונו אותה ונטל בה התאהב שנסיר קולנוע
 הטלוויזיה ורשת עת, טרם הגיע ימיה קץ אבל הימים.

 כשהיתה עוד בו שהחלה מיבצע לסיים החליטה איי־בי־סי
בחיים. ממונאקו הנסיכה

 הטלוויזיה רשת התחילה גדיים, של מותה לפני שנתיים
 חיי הרעיה: מן הסתייגה גרייס חייה. .על סרט להכין

 צורך אין כבר היום התגוננה. בלבד, ענייני הם הפרטיים
 תעודה לשלב אפשר ראשה, ממקור ואישור רשות לקבל

 שהיתה מי ,32ה.־ בת לאד שריל כי ונראה ודימיון,
 המנוחה. גרייס של דמותה את תגלם צ׳ארלי, של מלאכית

נוימין) (בתמונה שנה לפני ׳נפגשו אמנם השתיים

 שנערך טלוויזיה לסירטי בפסטיבל השתתפה כששריל
 שריל נראית המשותפת בתמונה כי ואם • במונטה־קארלו,

 15 הוא ביניהן הגילים (הבדל מגריים יותר הרבה צעירה
 משמאל) שריל מימין, (גרייס הדיוקנאות ששני הרי שנים)

 גדיים של תסרוקתה את "שריל מחקה כאשר כי מוכיחים
הקלא פניה בתווי דומה היא לאחור, שערה את ומסיטה

האמיתית. לנסיכה !והמעודנים סיים

 :ו!0ה*ד וזק

 ■110 שגה

 הגוזר הוגשנו

ה אושו8ו וז
 מאבק אחרי שנה ,57 בגיל

 האד־ רדק נראה המוות, עם
 מאד. טוב ומרגיש מצויין סדן
 כשהיד. שנה, לפני רק זה היה

 סידרת צילומי של בעיצומם
 כשהחל דוולין, קשר הטלוויזיה

 ומוזרים עמומים כאבים מרגיש
 לו ניבא ליבו החזה באיזור
 מסוד מדוע: ידע הוא רעות.
 יותר שותה לעבודתו, מאוד

 היה זה מדי, יותר ומעשן מדי
 שעבר לגבר פדי הרסני שילוב

.50ה־ גיל את
 בבית־ לבדיקות נכנם הוא

שה אחרי רב׳ בסעס החולים
 בגלל דיה התעכבה כבר עבודה

ב צינתור תסריטאים. שביתת
 מרגלו- שהושתל עורק עזרת
 שלושה ואחרי חייו. את הציל
 יצא נמרץ טיפול של ימים
 יום 24 של לטיול המחודש רוק

 ׳82 בינואר הקאריביים. באיים
׳להסריט. חזר

ה הוא היום  והגיע יותר, ת
 .30 בן כשהיה למישקלו כמעט
 לשמור משתדל הוא לכך נוסף

 לא שבוודאי נפשי, שקט על
 גיל, באותו חלקו מנת היה

ותי ידידות כמה .בעזרת תאת
 מאז שוב התחתן לא (הוא קות

 גיי־ פילים מאשתו, גירושיו
 רחנדידיים בית ),1958ב- טס

כלבים. וארבעה בבוורלי־הילס

 של •בנו טלאל, הנסיך זכה שבו הכינוי הוא הילדים״ ״נסיך
 סלד פאהד, של אחיו ,51ה־ בן אל־סעוד ןןכד־אל־עזיז

 הזקוקים הגזעים, כל בני לילדים הממשית עזרתו בגלל חאת סעודיה.
 בשנה גייס שעשר- פרטיות ממחוחת לבד מאמץ. לבית או לקורת־גיג
 מכיסו הוסיף ועליהם ליוניצ״ף, דולר !מיליון 10 בלבד האחרונה

או חולים ילדים לראות יכול ״איני דולר. מיליון 6 עוד הפרטי
טלאל. טוען העולם," תיקוות הם הרי מורעבים,
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