
גאון צנועה דחוה גר־נפלד: אשלי
 בבית־הספר. חבריו כל קינאת הוא גרנפלד, אשדי זה, ילד

 ,1968 דגם רולס־רויס מכונית של לבעליה הסך החמישי ביונדהולדחו
 הוענקה המכונית סטרלינג. לירות 7000 שמחירה כסף־ערסילי, בצבע

 תחנת־ בעל גרינסלו, פיל אביו, על־ידי יום־הולדת כמתנת לו
אנגליה. בדרבישייר, 31 בן מוניות

 להעברת בה שהשתמש סוחר־גרוטות, אצל המכונית את מצא האב
 כשמצא שלו. מיגרש־הגרוטות אל פסולת סיגי וכל ישנים מנועים

 מן מזכרות מיני וכל הכר, לבלי עד אבק מלאה היתה פול אותה
 מאחורי שניתחבו כסף מטבעות ואפילו סיגריות כבדלי — העבר

 אשלי וכאשר 1970 דגם אחרת, רויס רולס מכונית לסול המושב.
שבתמונה. זו — אחרת לו ומצא זה הלך באביו, התקנא

ביו! יצלצלו הפעמונים ל״בגן: וון
 גם לפעמים מובילות בטלוויזיה תפקידים שהחלפות מסתבר,

 היפהפיה השחקנית מקרוב: זה דוגמה הנה בעלים. להחלפות
 הטלוויזיה סידרת כוכבת ליין, לינדה אח יורשת וולטר דפיקה

ריי). נורמה (קז, לייבמן רון השחקן של לשעבר ואשתו אלים
 שגם ג׳סיקה, הצהירה מתחתנים,״ ששנינו האחרונה הפעם ״זו

 רון, את הכירה כאשר הקודם מבעלה פירוד בשלבי נמצאת היא
 ברנדזז טלוויזיה, בסרט שלו אחרת שותפה של האדיבה בעזרתה

 ג׳סיקה, סיפרה בשנית,״ נישואין על חשבתי ״לא יאקארז.
 הטוב המזל את חייבת ״ואני שנים, עשר ארכו בעבר שנישואיה

 לייבמן הנכון.״ ברגע הנכון הטיפוס ספק בלי היה זה לברנדה.
 ומוצף תוסס ׳44 בן הוא והיום שנים. 11 הכל בסך נשוי היה

 הוא בעיסקה ביותר הקשה החלק הכלה, לדעת עבודה. בהצעות
 שתפקידיהם שחקנים בשני כשמדובר זמן, לאורך קיומה על לשמור

עולם. קצווי בשני ממושך זמן למשך ביניהם מפרידים
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 - החתולית את ורלסו הסרבון את ונתע

קוייוות שתי ל׳ יש היות נענו. היה זה
הנות״ת החיית על לשמוו נוי לתכנן,

 לה שקדמו מזו גרועה היתה לא שעברה השנה
 ונראה כאי, נאטאלי הקולנוע שחקנית עבור

יותר. עוד טוב עבורה החלה כבר 83 ששנת
 בין ביותר המבוקשות לאחת נחשבת היא בצרפת

 היא אבל זוהרת, יפהפיה אינה כוכבוודהקולנוע.
 אינטליגנטית, והבעה וחביב נעים פנים מראה בעלת

 עוד זה אך ומגוונים. רבים לתפקידים המתאימה
 לעשות גם הצליחה שעברה בשנה — הכל לא

 הצרפתיים השבועונים שערי כל את ולקשט חדשות
 חשובה אבל מיקצועית לא סיבה בגלל למיניהם,

 דוני של לחיים שותפתו הפכה היא פחות: לא
 בסערה שחידש השישים, שנות אליל האליידיי,

 הבזק. במהירות והתגרש התחתן שלו, הקריירה את
 ומעמד, פרסטיז׳ה עם כנאטאלי זוג בת לו ובחר

 שרק התיקשורת, אנשי של המוחלטת לתדהמתם
 ג׳והני — המלכותי הזוג אחרי דילגו אתמול
 הוליד ונאטאלי ג׳והני בין החדש הזיווג ובאבט.

לעבוד שנהגה השחקנית, אצל חדשה תפיסת־חיים

 החליטה היא ליאות. ללא בשנה חודשים תריסר
 השנה מן חודשים ושישה לחיות׳ גם הזמן שהגיע

 ביתה ולטיפוח בעולם לטיולים הקדישה שעברה
 רופא־ וגם הקצב גם אותה מכירים שם בלימוזין.
 ככוכבת־קולנוע. ולא הכפר, בת כנאטאלי השיניים
 לקרוא תמים, יום למשך הטלפון את לנתק ״נהגתי
 הקצב לפי לשקט ולהתמסר בחתוליי מוקפת כשאני

 שהיא ידעה לא אז שלי.״ הביולוגיות העונות של
 את ולהפיג חייה, את במיקצת לשנות עתידה

 עליה, האהובים החתולים עם רק לא בדידותה
 אחר מסוג בבית — האלידיי טר עם גם אם כי

לפאריס. ביותר וקרוב
 שבפרידה הסכנות את היטב מכירים ״אנחנו

 צעד כל לתכנן ומשתדלים בקריירה, תפניות עקב
 לעבוד, צריך ״כשג׳והני נאטאלי. אומרת בזהירות,״

 מצטלמת, אני וכאשר להסרטה. יוצאת איני אני
 רגישים שנינו חדשה. הופעה על עובד אינו הוא

והמיקצועיים.״ הפרטיים ולחיינו לשני אחד מאוד
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