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Fortsiitter hiir med del 2... 

...slog mitt forsta trickslag. Jag slog till bollen sa hart att 
jag slog ner draperierna. Sa killen sa: "Va? har du inte 
gjort det har tidigare?" Nej, sa jag. Sen ville han att jag 
skulle prova med hogerfattning . Ochjag gjorde am det 
igen, jag slog ner draperierna . Da ville han att jag skulle 
komma och ova lite ochjag svarade att am jag far tid 
kommer jag. Sa blev det ochjag borjade gilla det. Manga 
proffspelare kom och sa att jag var fenomenal. Snart nag 
var jag professionell trickgolfsarti st , det fanns inget jag 
inte kunde gora med en boll." 

Gloria Pall, sam dansade pa bardisken i filmen 
Jailhouse Rock, var ju ocksa en av gasterna pa Sy 
Devores party (se sidan 36-37)och han och Carmen var 
nara vanner, Nyligen lyckades jag fa tag pa ett fotosam 
Jeanne signerat till sin van Gloria. Har ocksa fatt ett 
mail fran Carmens son dar han intygar att det ar 
signerat till just Gloria Pall eftersom han var med nar 
fotot signerades! (Se nasta spalt) 
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1988 
portrattcrades 
Carmen i TV
biografin 
Jeann e 
Carm en: 
Queen of the 
R-Movies i 
se rien E! True 
Hollywood 
Story . I filmen 
pa stods att 
Carmen hade 
"en farl igt 
nara vanska p 
med Marilyn 

Mo~ro e och '2fO/W'i'i
familj en
 
Kennedy" och efte r Marilyn s dod sade Chicago 

maffians J ohnny Rosselli till henne att han
 
skulle lamna sta n och Carmen sam trodde a tt
 
hermes liv va r i fara flydde till Scottsdale, Ari zona,
 
dar han bodde inkongnito i mer an ett artionde.
 
Han fick tre barn, levde ett stillsamt liv och tal ad e
 
aldrig am sitt tidigare liv i Hollywood .
 

Den 20 decemb er 2007 dog den da 77-ariga 
Jeanne Carmen av lyrnfkortelcancer i sit t hem i 
Orange County , Kalifornien, dar han hade batt 
sedan 1978. Han efte rla rnna de tre barn Melinda , 
Kellee Jade och Br andon. Sonen Brandon 
Jame s har, forutom The Official Jeanne Carmen 
Website sam finn s pa http://www .jeannecarmen.com 
ocksa get ut boken Jeann e Carmen My Wild Wild 
Life; As a New York Pin Up Queen, Trick Sh ot 
Golfer & Hollywood Actress (iilnioerse) och i den 
kan vi lasa am trickgolfaren J eanne sam la rde 
karma en hel dro s kandisar sasorn Elvis , Marilyn 
Monro e, Frank Sinatra, President John F . 
Kennedy och E r r o l F lynn . Har finns en del 
sens at ionella avslojanden ga lla nde Marilyns dod 
och berattelser am hermes verkliga narkontakter 
med bade Elvis och Errol Flynn for att namna 
na gra man i henries liv. 

Jeanne har varit med am man ga facinerande 
handelser sam tal att a te rges men forfattaren 
informerar i borjan av boken am a tt den ar "en 
a rti stisk tolkning", men sa ger i et t mai l till mig att 
"mamma namnde alit sam finn s med i boken. 
Kap itlet am Elvis ar helt riktigt, han berattade alia 
historier och jag skrev ner dem". Hu rsomhelst sa 
firms mycket in tressa nt a tt las a dar. Ungefar 40 
sidor i boken ha ndlar am Elvi s. 
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BRANDON JA MES
 

En del fan atiska Monro e-fan s brukar, av na gon 
anledning, pasta att J eanne och Carmen inte ail s 
kande varandra men det rnotsags av en hel del 
andra utsagor och fakta. 

Sa har skr iver t.ex. Tony Cu r tis i sin bok 
American Prince:A Memoir : "Marilyn Monro e sa de 
a tt nar han var barn hade hermes mamma varit 
sjuk. Marilyn namnde inte sin far . Han hade en 
van sam hette J eanne Ca rmen, en showgirl , sam 
va r mycket viktig for henne. (... ) vi (Marilyn och 
Tony) brukade besoka henn es van Jeanne Carmen , 
eller Howard 's bungalow ." 

Och i en ny bok , Joe and Marilyn : Legends In 
Love, skriven av C. Da vid He ymann, berattar 
Marilyns per sonlige massor Ralph Roberts am 
nar Marilyn Monro e och J eanne Ca rmen dansade 
fram ti ll smatirnmarna pa ett gay-disco i Los 
Angeles . Marilyn , i sin va nliga fork ladnad, gick 
direkt fram till baren , best a llde tre flaskor cham
pagn e, gay en till Ralph en till J eanne och drack 
den tredje sja lv. Han besta llde ytte rl iga re en , tog 
J eannes hand och gick ut pa dan sgolvet ." 

Slutsats: Det verkar nag , trots a lit, sam am 
J eanne och Marilyn kand e varandra ga nska val. Jag 
namnde tidi gare i artikeln att jag hade en tidning, 
Pill', sam inneholl en artikel am J eanne, passande 
nag sa var det just Maril yn pa omslaget .js 
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Filmografi over Jeanne Carmen: 

Ar Namn Rollnamn 
1951 Mike and Buff (Princess J eanne) 
1953 Striporama (Venus Beauty) 
1956 The Three Outlaws (Screlda ) 
1957 War Drums (Veilow Moon) 
1957 A Merry Mix Up (Mary) 
1957 Untamed Youth (Lillibet) 
1957 Portland Expose (Iri s ) 
1958 I Married a Woman (Camera GirlJ 
1958 Too Much , Too Soon (Tassies) 
1958 Th e Millionaire (Ma ry Evan s) 
1958 26 Men ru nMae Turner ) 
1958 Born Reckless (Rodeo Girl) 
1959 The Monster of Piedras Blancas (Lucy) 
1959 Riverboat (J ea nne-Blonde Girl i Stagecoach )
 
1959 Have Gun -Will Travel (Blonde Glamour Girl)
 
1960 Tightrope (Fra ncie)
 
1961 Th e Dick Powell Show (Nikki)
 
1962 The Devils Hand (The Blond e Cult ist)
 
2005 The Naked Monster (Mrs . Lipschitz)
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