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בשלנו אנשינו

במחול? שזבוס לא למה: בתיאסחן אמויאוס אס נחי: דולאן
ח פטי, דולאן ק  כוריאוגרף עצמו׳ בזכות ר

 שבעבר (אחרי מארסיי של הבלט להקת מנהל ידוע,
 של בעלה בצרפת), רבות מפורסמות להקות ניהל
 הידועות הרקדניות מן היא גם — ר ׳אנטי* ז זיזי

 להצגת־בלט קדחתניות בהכנות עסוק — צרפת של
:המופע שם בעצמו. שחיבר כוריאוגרפיה לפי חדשה,

 של מחייו השראה שואב והוא פראנץ, של אהבתו
 פטי הושפע האם שובדט. פראנץ הווינאי המלחין

 וולפגאנג של חייו על המחזה של העצומה מהצלחתו
 האח־ בשנה שהועלה אנזדיאוס, מוצארט, אמדיאום

 הפרטיים חייו את להנציח והחליט הצלחה, ונחל רונה
במחול? שוברט של

 עם נשימתה, את הקטנה מונאקו מלכות עצרה בספטמבר 15ב־
ס. הנסיכה של מותה י רי מתאוששים: שכולם נראה עתה רק ג
 מתנות ולקבל ענק בעץ לחזות שנה, כבכל לארמון, באו מונאקו ילדי
 השיגרתית. לפעילותם הכל חזרו התג ולמחרת רנייה, הנסיך מידי

 התמחותו לשנת אמריקאי לבנק אלברט הנסיך ללימודיה, סטפאני
 כי היה שנראה וקארולין, המדינה. לעיסוקי רנייה הנסיך השנייה,

 נראית היא בתמונה חדשה. לדירה עברה מכולם, הבעייתית היא [
החסר. הריהוט את להשלים כדי בפאריס, מסע־קניות עורכת כשהיא

לבדה. בעיותיה עם !ולהתמודד עצמאית, להיות משתדלת היא

 לומר אפשר ולש ראקל על
 הכל. לה שיש ,42 בגיל היום,
 המיני חלומם סמל עדיין היא
 העולש רחבי בכל גברים של
 בכישרו־ ספק שהטיל מי וכל

 להודות נאלץ הדרמתיים, נותיה
 על קיבלה שהיא אחרי בטעותו

 של מקומה את למלא עצמה
 הברודוויי בלהיט כקול לורל
לסנסציה. והפכה השנה, אשת
 מצאה היא בכך, די לא אם

 אנדרה צעיר, בעל גם לעצמה
 סאר והיא ,35ה־ בן ויינפלד,

 לראש. מעל עד בו הבית
 סכסית,״ מרגישה אני ״בזכותו

 זאת להוכיח וכדי אומרת, היא
 וממתינה להריון, נכנסה היא

 אין באביב. שייוולד לתינוק
 יש כי עבורה, חדשה זו חוויה

 ובת, )23(דיימול בן, כבר
 מתיידד ראקל אבל ).21(

 פרשה הרצינות. בכל
ברי־ על לשמור

מתב־ היא
 כך באהאמה.
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סכסית ולהוג׳ש
בהריון והיות


