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 הסודית אשתו הייתי
11׳ האוווד של

 במטוס מת 1976 באפריל 5ב־
 אחד ליוסטון, מאקפולקו שהביאו

 והמיסתוריים העשירים המיליארדרים
 שנים במשך יוז. האוורד — בעולם

 והשמועות בציבור, פניו הראה לא
 בניגוד כבול היותו בדבר אימים הילכו

 מיסתוריים יורשים על־ידי לרצונו,
 נחשף לא המיסתורין באלה. וכיוצא

 אבל הזה, היום עצם עד לחלוטין
 האיש על פרטים מתבררים לאט״לאט

 בודד אך באפשרויות מוקף שהיה
 מור טרי השחקנית מוזרה. בצורה

 בלוס־אנג׳לס מפינתה הגיחה 51 ה־ בת
 אשתו ״אני ועדה: עם קבל והודיעה
 תובעת אני יוזז האוורד של הסודית
 למען לא בירושה, חלקי את לממש
הטוב.׳׳ ושמי יושרי למען אם כי הכסף

 שלפניו בית־המישפט ואומנם,
 הכיר יוז, של יורשיו תביעת התבררה

 ויכ׳יין ריים אלה עם יחד בה
 יוז, של נשותידלשעבר פיטרם,
 והמור־ שילטונות־המס בן, רודניות,

 2 בת לירושה שותפים כולם מונים,
דולר. מיליארד וחצי

 השניים נישאו מור, של עדותה לפי
 משום התגרשו לא ומעולם ,1949ב־

 להינשא מותר כמורמונים, שלשניהם,
 אצל תופס הביגמיה חטא ואין בשנית

זו. כת חברי
 הצרפתי לעיתון מיוחד בראיון

 את הכירה כי טרי, גילתה מאץ פארי
 שנים כמה רק .16 בת כשהיתה יוז

 בה התאהב כי לפניה התוודה כך אחר
 באוקטובר. חזרה סירטה את כשראה

 ״לא,״ ראשון? ממבט בו התאהבה האם
 זקן. לה נראה הוא להיפך, טרי. אומרת

שנים. 23ב־ ממנה מבוגר היה סוף־סוף
 ודווקא באיחור, באה האהבה אבל

 לתוך ארוכות בשיחות הטלפון. דרך
 מוקסמת עצמה את טרי מצאה הלילה
 גילגולו כמעט שהוא שהאמין מגבר
בונד. ג׳יימם של הנכון

בישבן קוצים ניטו: הנסיך
 שהפרוטוקול אלא כלל. בדרך עליז יצור הוא 5ה־ בן הזה החמוד הילדון

 רכיבה תחרות בעת כזה. בגיל לילד מרשה טובה אמא שכל מה לו מרשה אינו
 אחד במקום להחזיקו אן, הנסיכה אמו, ניסתה בבאדמינטון, שנערכה

 הרוכביק, מן ביותר התרשם לא פיטר הקטן הנסיך כי יתואר. לא באורך־רוח
 הוריד תחילה לגילו: מקובלת בדרך עצמו עם משחק והחל השורה מתוך יצא
 מצא ולבסוף פרצופים, לעשות התחיל כך אחר השורה. מן ויצא כובעו את

 או מהוריו, — הזה המרץ כל את שאב ממי מעניין רובה. לו ועשה מקל
מרגרט? הנסיכה מדורתו,

שוביו אצל התארח בואי:השבוי ד״ווידליפה שתיקה יפה אלברט: הנסיך
 לתאריך יפה יום השמיים מן ביקשה מונטה־קארלו שמלכות למרות

 התנהג זאת, לעומת הסתבכו. נהגים וכמה גשם ירד פרי, הגראנד מירוץ
 פינה לו ומצא רומנטית בצורה ורנייה, גדיים של בנם אלברט, הנסיך
יודעים. אין ותוארה שמה שאת יפהפיה עם בה להתייחד רגועה

מושב יריבים הם שבתמונה האנשים שני כי ספק אין
 היפאנים בשבי בריטי קצין מגלם בואי דייוויד עים:

 חג אושימה נאגיסה של בסירטו העולם, במילחמת
 סאקאמוטו, דיוקי ואילו לורנס מיסטר שמח, מולד

היפאני הקולונל את מגלם הלוויה, בת של השני מצידה

 אורח־הכבוד להיות בואי הלך במציאות אותו. ששבה
 היפאנית המישלחת שערכה ביותר מפוארת בקבלת־פנים

 קרה כך בקאן. הסרטים בפסטיבל הסרט הקרנת אחרי
 במיוחד שהוטס אוכל — שובו אצל לאכול הלך שהשבוי
מיפאן.
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