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CELEBRITATI

O carte scrisã de J. Randy Taraborrelli,
autorul unei serii de interviuri realizate
cu persoane apropiate lui Marilyn
Monroe, aduce noi mãrturii despre
poveºtile amoroase, cam toate
nefericite, pe care le-a trãit actriþa. Cea
mai cunoscutã blondã de la Hollywood a
avut o relaþie tumultuoasã ºi cu Frank
Sinatra, unul din marii cuceritori ai
momentului. De altfel, el a invitat-o pe
Marilyn la reºedinþa de vacanþã, CalNeva Lodge, începand cu ziua de 27
iulie 1962, mai exact cu vreo zece zile
înainte de moartea fulgerãtoare a
actriþei. Numai cã încã din prima searã
injecþiile cu calmante, pe care ea
obiºnuia sã ºi le facã singurã în ultimii
ani ai vieþii, l-au ºocat atât pe Frank, cât
ºi pe invitaþii sãi - Buddy Greco, Dean
Martin, Sammy Davis Jr., Juliet Prowse ºi
celebrul nas al Mafiei, Sam Giancana –
sosiþi sã se distreze la luxoasa reºedinþã.
“Frank nu ºtia ce sã mai creadã despre
toate acestea. Era supãrat, deºi o iubea
pe Marilyn. Nu voia însã ca ea sã
moarã la Cal-Neva, atât timp cât era ºi
el acolo. Ar fi fost ceva teribil”,
povesteºte Langford.
Dupã ani de zile de mister, ºi legendarul
cântãret american de jazz, Buddy Greco,
a rupt tãcerea ºi a vorbit despre ultimul
weekend din viaþa divei. Când ºi-a fãcut

atunci apariþia, MM arãta foarte bine,
era îmbrãcatã complet în verde, zâmbitoare, încât nimeni nu bãnuia cã ar fi
avut vreo problemã.”Stãteam cu Frank
Sinatra ºi alþi câþiva oameni afarã, când,
dintr-o limuzinã, a ieºit o femeie superbã, cu ochelari. Era îmbrãcatã în verde.
M-am gândit, Doamne, ce femeie fru-

moasã, fãrã gust la haine, dar atât de
fermecãtoare!”, povesteºte Greco.
Pânã la finele serii, actriþa s-a transformat într-o cu totul altã persoanã, de
nerecunoscut, de vinã fiind alcoolul ºi
drogurile. “Femeia pe care am vãzut-o
mai târziu, dupã masã, era beatã ºi
nepãsãtoare ; nu mai rãmãsese nimic din
persoana inteligentã, nostimã, fragilã,
care sosise la iubitul ei Frank.
Dispãruse....”, îºi aminteºte Greco. Îngrijorat de starea ei, cântãreþul povesteºte
cã a încercat sã-i dea o mânã de ajutor,
însã fãrã succes. Potrivit acestuia, ºi
Sinatra ºi-ar fi pierdut rãbdarea cu ea ºi
a abandonat-o: “Scoate-o de aici ºi
scoate-o imediat”, i-ar fi spus speriat
cântãraþul lui Buddy.
Ar mai fi de spus cã despre Cal-Neva
Lodge se zvonea cã este moºia Mafiei
din Nevada. La câteva zile dupã acest
weekend, pe 5 august 1962, Marilyn
Monroe a fost gasitã moartã, în casa ei
din Brentwood, California.
Ultimele documente desecretizate ale
FBI-ului dovedesc limpede cã Marilyn
Monroe, ºi John Kennedy, unul dintre cei
mai iubiþi preºedinþi din istoria SUA, au
trãit o poveste de dragoste, care a fost
dezvãluitã publicului larg la mai bine de
zece ani de la moartea lui JFK, însã
niciodatã pânã acum nu s-a putut dove-
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