
 של מרשימה קריירה ומאחוריו ,48 בן גדול, ילד כבר דלון אלאן
 מתעייף אינו זאת ובכל — שלנדורף ועד מוויסקונטי — סרטיב

 אהבת באוספי־אמנות, עיסוקיו בצד חדשה. קריירה פעם בכל מלפתוח
 ביחד שיר הקליט הוא — בזמר לפצוח החליט שלו, והסוסים האיגרוף

 שירלי האנגליה הזמרת זה, אמנותי בשטח למודת־נסיון אשה עם
 עם בד״בבד נוספות, הקלטות מתכנן הוא מההצלחה, מעודד בייסי.

 הבשמים וסידרת הקוסמטיקה מוצרי שורת של מעצב־יוצר היותו
 השם את גם ובחר הלוגו האריזות, את שתיכנן זה הוא שמו. את הנושאת
 — זאת מציע דלון ואם לאהוב. הזמן יחד: גם המינים שני את המפתה

בעצם׳ לא. למה

מארגן באחוזת האחיות ומארי: קוריו
 והיקרים הגדולים חמשת בין מארגו שאטו יינות היו שנה 130 במשך

 משאטו קבוע שיכור שהיה האמינגווי, ארנסט בורדו. יינות של
שמה. את מארגזי לבתו העניק אף מארגו,

 המהוללים. היקבים את אשה מנהלת הארוכה בהיסטוריה לראשונה
 .1977ב־ היקב את שקנה מנטלוסולוס, אנדרה של בתו קורין, זוהי

 כריסטין מארי אחותה עם יחד הפיקוד את קורץ נטלה האב, כשמת
 שהבציר שעד טוענות, הנשים שתי קלה. משימה זו אין בתמונה). (לידה
 על ששומר מי שיש איפוא, פלא, מה עין. לעצום מסוגלות אינן הן נשלם,
ממש? של אמהי טיפול ליין ומעניק הרמה

וחוק תגיע היא לאחוה: גבריאל
 הדוגמנית־שחקנית של פניה על נסור ומסוגנן אלגנטי שקט, יופי

 היפהפיה, מתמדת. בתאוצה נמצאת שלה שהקריירה לאזורה, גבריאל
 היפה), (השבוייה גרייה רוב אלן של האחרון סירטו את שקישטה

 יחד מופיעים השניים בראסר. קלוד עם הפעם נוסף, בסרט כעת עסוקה
 גבריאל של ותמונותיה לאברו, פילים של האחרון סירטו בהפשע,
 נתנת והאמת הצרפתיים. העיתונים כל ובתוך השערים על מופיעות
לכך. מתאימה היא — להיאמר

חזו הגזל חזוה, האשה קונווס: ג״ג׳
 גם שיהיה הסרט את לעשות להתחיל בהחלט אפשר

 תולדותיו שצריך: כמו ספורטיבי וגם כהלכה מלודרמאתי
 גיימי זהו כמובן. בצבעים חלבן, הספורט אלוף של

 מג׳ון הבכורה את וגנב ולתהילה, לכותרות שחזר קונורס,
האחרים. ומכל מקנרו

 הק מאוד. פשוט למתניו? חזר שכוחו קרה איך
 פלייבו נערת לשעבר פטי, אשתו רחוק, הלא העבר

 מסי יפה יותר ומה רעשנית. פרידה אחרי לזרועותיו,
 ו את לו ומחזירה אלוף־נעוריה אל החוזרת יפהפיה

עי הראשיים התפקידים את לגלם מתאים יותר ומי

 אליזנס: הממה
 משובל מצב־ווח
 המאורע לקואח

 אצל המשמח
ד׳ ליידי

 החיוך את לראות שלא אי־אפשר
 פני על שהתפשט גדותיו, על העולה

 השנייה״) אליזבת (״המלכה אליזבוג
 השנתית לחופשתה בבואה יינדזור,

 שבבאלמוראל. בטירתה המסורתית
 שומרי- את אפילו קיבלה היא הפעם
 נראה לא כזה חיוך רחב. בחיוך החצר

מזמן. כבר פניה על
 טובה היתה לא שעברה השנה

 ועם אנדריו עם צרות עבורה: כל־כך
 מסתננים של צרות שלו, נערת־השער

משו פרשות־מוסר של לחדר־השינה,
 ומצבי־רוח מיסתורית מחלה ושל נות

 במישפחה, החדשה הליידי של קודרים
 נראה אך ספנסו*). (לשעבר דיאנה

 הולכים והמהמורות המיכשולים כי
 והיא לאיתנה חזרה די ליידי וקטנים:
 לחייה וגם מעט, ומשמינה תופחת
 השני תינוקה בדבר וההצהרה ורודות,
 הצינורות דרך יצאה כבר שבדרך

 פטארר, קו שעה באותה הרישמיים.
 — להופיע כדי לאוסטרליה התרחקה

טלווי בסידרה — הרישמי התירוץ זה
זיונית.
 ואין רחוקה אוסטרליה שעה לפי
 תחזור היפהפיה השחקנית אם לדעת

 בכל תצטרף האם — כן ואם במהרה,
 אבל המלכותית. למישפחה זאת

 אוהבת אינה הבריטית העיתונות
 את קראה לא המלכה אולי הפתעות.
 שבבית־המלון מסתבר אבל הידיעה,

 שבאוסטרליה הואוס טאוו סבל
 נסיך- של הטלפוני קולו נשמע

 אומנם העיתונים אנדריו. החלומות,
 אבל בהאזנה, גילו מה לגלות רצו לא

 בגפה, חופשה דחתה שקו עובדה
 הודיעה היא באלי. באיי שתיכננה

 אליו!״ יוצאת ״אני וקולע: קצר באופן
 — ביניהם התחלקו העיתונאים ואז

 טס חלק לקאריביים, מפליג חלק
 שבסקוטלנד, באלמוראל לארמון

בבאלי. לחופשה יוצא שלישי וחלק
מתח. יש לפחות סיפור, אין אם

2404 הזה העולם


