
חחדוו בע־סבות :,*ושד? אלסנווה
 נכדתו .19 בת הכל בסל היא שבתמונה, היפהפיה אלסגדרה,

 ללכת עומדת סוסוליני) של בתו היתה מאריה, (אמה, הדוצ׳ה של
 דוגמנית- אלסנדרה, מרן♦ סופיה — דודניתה בעיקבות דווקא
 רארוש, גי בפאריס המבריקים האופנאים אחד של הקבועה הבית

 ביותר מקורית תלבושת מדגימה כשהיא למעלה בתמונה נראית
 כסף. בחוטי רקומה דה־שין, מקרפ צחורה שימלה זוהי כלה. של

 שמאחוריו מעומלנת, ממלמלה ענק סרט על המורכבת הינומה לראשה
 יהלומים ועגילי יהלומים סיכת לפנים, ובמרכזו, לבנה נוצה תקועה

 ושמו בסרט תעשה בקולנוע הראשון צעדה את בפנינים. משולבים
 הנאפד דודתה כמו היא, גם מנאפולי. נסיכה — נזארסקה פופסה

 סבתה לנעלי כשנכנסה בערך, שלוש בגיל לשחק התחילה ליטנית,
 שפתיים לי שיש לי ״אומרים נראית. היא איך לראות לראי וטיפסה

 שאיני לא לסופיה. כמו והילוך לסופיה כמו עיניים לסופיה, כמו
עצמי.״ בזכות להתפרסם רוצה הייתי אבל דודתי, את מכבדת
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סודר אויר סור: והל*וס סאדססנס קארי
 ונשיא קול, הלמוט המערבית, גרמניה קאנצלר
 6ל־ מצפים קארסנטם, קארל הרפובליקה,

מעילי־גשם :מתאים בלבוש מצויירים במארס,׳
להגן יצליחו בוודאי החמים האביזרים וכובעים.

 אם ספק אך הסגרירי, מזג־האוויר מפני עליהם
 עקב משבר־האמון, מפיגעי להיחלץ להם יעזרו

 שייערכו הקרבות, מהבחירות והאבטלה. האינפלציה
רטובים. לצאת עלולים הם מארם, בראשית

 גאדוו: נרדיס
הגצל*רי לנד
 נפרדה ,39 בגיל ,1973 בשנת

המצלמה. מן בריז׳יט
 פראית אחוזה לה רכשה היא
 סן* ליד באזוך, של הכפרי באזור

לח למיקלט אותו והפכה טרופה,
פר לעצמה שהבטיחה אחרי יות.
 והקימה יופי, ייעוץ בתחום נסה

 מתמסרת החלה קוסמטיקה, רשת
 בעלי-חיים. למען למאבק כולה
 וחתולים כלבים סועדת החלה היא

 ד וכבשים סוסים יונים, עזובים,
לער עד שהגיע למאבק, נרתמת

 נסיד עשיית נגד במארסיי, כאות
 התבודדה היא בבעלי־חיים. נות

 בחירה, לפי ידידים עם באחוזתה
הס ולא וזמרים מוסיקאים ביניהם

 הזרקורים, לאורות לחזור כימה
 ונישנות. חוזרות הפצרות למרות

 מבעד וחדר הקרח את ששבר מי
 סרטים, מפיק היה הקשה לעורה

 שמגלה, בורגרן־דיכורג, אלן
 בהצלת רב עניין ברידיט, כמו

 סרט לכך הקדיש ואף בעלי־חיים
 בריז׳ים את שיכנע הוא תעודי.
 הפקת לשם המצלמה אל לחזור

 קורות־חייה על תיעודי סרט
 שיכלול ),2 (אנטן הטלוויזיה עבור
 לבעלי- אהבתה על פרקים כמובן

 לגלות הסכימה השאר בין החיים.
ב צילןמיה אלה, נדירות תמונות
ואביה. אמה חברת
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