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נוגשת תגישו! אזנאנוו: שאור
 והירושה יורשים, אחוות אם כי חדש׳ אהבה רומן זה אין לא,

 מי אזנאדור, שארד אחרת. אשה של זיכרון אם כי כסף אינה
 בצעדיו לו עזרה אשד פיאף, ארית הזמרת של תגליתה שהיה

 מאתייה, מידיי לזמרת הערצה מפגין הבימה, על הראשונים
 בתוכנית אזנאבור את שאירחה פיאף, אדית של ליורשתה הנחשבת
החדשה. השנה לערב מיוחדת טלוויזיה

ות קיסרית שראייה:
 בפאריס, הגבוהה החברה נפגשת שבו המקום מתחלף פעם בכל

 פארק נובה המפואר הלילה במועדון משתנים. אינם האנשים אבל
 דה-רוטשילד, גי הבאתן מדודו, אליזט פייר לצד אליזה,

 מיוגו־ מישל והנסיך מאוסטריה פון-פיסטנברג אירה הנסיכה
 שעדיין ©וראייה, הקיסרית־לשעבר שבכולם העליזה היתד. סלביה,
חדש. מחזר עם בפאריס, היפים הלילות למלכת נחשבת

. *1 1 1 1 1 1
.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------י— . . ^

)<[׳300 של לבניה תחינו אח לתזחיו בלנחנדו: מל
 את שתחזיר התרופה הם והנעורים הידידות

 טוענים מונאקו, נסיכת סטפאני, של לפניה החיוך
 פול הוא זאת לעשות שהצליח ומי ידידיה. כל

 כלמונדו ז׳אן־פול השחקן של בגו בלמונדו,
 הומור, בחוש מחונן חיים, מלא למטה). (בתמונה

 הטובה ידידתו של מצידה הנער מש לא ורגיש, עדין
המח בתאונת־הדדכים אמה את איבדה מאז סטפאני,

מפלר חודשים כמד, לפני השניים את כשראו רידה.
מעמד. יחזיק לא זה כולם: אמרו בתיאטרון, טטים

 מן רחוק נופל לא והתפוח אביו, של בנו הוא פול
 השובבה הילדה וסטפאני, רבים מים עברו מאז העץ.
 את ולהצחיק למתוח תחבולה בשום מאסה שלא

 אחרי אליה שהגיע הראשון בדיכאון. שקעה ידידה,
 עימה מטייל נראה הוא הצעיר. פול היה אביה

 ובשקט ביד יד בית־חחולימ בגינת ביום פעמיים
 שבו רגע היא למעלה התמונה מילה. לומר בלי

 עיוותו ובתגובה צלם, על־ידי מאחור השניים נתפסו
פרצופיהם. את

גובר התיאבון חולפות, השנים :בלשנזו פול ראן
 אנמי' לאורה האיטלקיה בכוכבת קשור שמו היה

 ורומא פאריס בין זמנו את חילק שעימח נלי,
 דר נערה תפסה מקומה ואת נפרדו, כשנה לפני

 עי הנראית ויפהפ״ה. מאוד צעירה אמריקאית
זו. בתמונה

 את בלמונדו ז׳אן־פול מרחיב השנים עם
 למפיק הפך הוא הכיוונים: בכל פעילוות תחום

 בפילם סרטים של ענקית אימפריה ומנהל עצמו של
 אותן ומעדיף בנות־זוגו את מחליף הוא ובווידיאו,

רבות שנים במשך צעירות. ויותר צרפתיות פחות
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