
 לא הוא 43!ה־ בן מהיידווד הרוזן
 הנולכה של בן־דוד הוא אנגלי. רוזן סתם

 החמישי, ג׳ורג׳ משותף, סבא להם יש (בי
 ג׳ורג׳ קינג רחובות לכל שמו את שנתן

 לכס־המלוכה בתור 18 מס׳ הוא בארץ),
 בשעתו, שאירגן מושבע חובב־מוסיקה והוא

. של המוסיקה פסטיבאל את רג בו נ די א

 שנים 18 לפני שכאשר לכן מפליא לא
 בפסנ־ בחר הוא להתחתן. החליט הוא

 מארייהו הפסנתרנית, אמנם תרנית.
ה ט א נ ו ן, ד י טי  מוינה, יהודייה היתה ש

 היא לעשות. עליה מה הבינה היא אבל
 הצעת את שקיבלה ברגע דתה את המירה

המלכותית. הנישואין
 היא לרוזן. טובה אשה היתה מארייה

 שלושה לו ילדה
 ופרטה בנינדזכרים

 רק הפסנתר. על לו
ק היו שהאקורדים

 ולכן צורמים צת
לש הרוזן העדיף

 מיתרים צלילי מוע
סדינים. יותר
ה הצלילים את
 לו השמיעה אלה

 אוסטראלית גרושה
 וכני דוגמנית אחת.
בשם מצליחה רית

טא־ פאטרישה
 עזב הרוזן דל.לן

 פא״ אל ועבר הפסנתר ואת מארייה את
 השניים נראו ומאז הכינור. ואל טרישיה

 בבית־ ואפילו בקונצרטים בחברה, יחד.
 פאטרישיה כאשר היה זה ליולדות. החולים

כמובן. בן־זכר, פרי־אהבתם. את לרוזן ילדה
 היהודייה בשביל מדי יותר היה כבר זה

 תביעת הגישה והיא מארייה, המלכותית,
 הוא להיפך, התנגד. לא הרוזן גירושין.

 שיותר כמה לאשה הכנרית את לשאת רוצה
מהר.

 דווקא עכשיו התחילו האמיתיות הבעיות
 המלכותית במשפחה גירושין כי למלסה.

 מה וכל רצויים לא ומאד מאד נדירים הם
 הבלעדי לשיקול־זעתה נתון בהם שקשור

ל להתנגד יכולה לא היא המלכה. של
שהמגורש להתנגד יכולה היא אבל גירושין,

והבנרית הרוזן
 המלכותית, במשפחה ויישאר אשה ישא

למשל.
ה לכל אבל מתחבטת. אליזבאט המלכה אז
 בספרי־ההסיטוריה לעיין יכולה היא פחות

 השמיני הנרי בעבר. קרה מה ולראות
 בכן והתחיל מנשותיו שתיים כידוע, גרש,

 שהיה הרכי^י, ג׳ורג׳ שלם. עסק-ביש
 בטענה אשתו את לגרש ניסה משוגע, קצת

 אף הצליח. לא הוא אבל בו, בוגדת שהיא
מסו מלכת כי להאמין מוכן היה לא אחד
לבגוד. גלת

 של בגורלו עלה מה זוכר לא ומי
 של דודו גם שהוא השמיני, אדדיד

 ניסה כאשר המלכה, של דודה וגם הרוזן
דלים האמרקיאית הגרושה את לשאת

לאשה. סימפסון

הפסנתרנית

הוא האם
ייכנע?

ה לנסיכה נשוי קאירלוס חואן הנסיך
 בנות שתי כבר לו שילדה סופיה יוונית
 בזכות המלכים בחצרות מהלכים לו ונתנה
 וגז׳ ה הנסיך גם יוון. מלך קונסטנטין אחיה

 לאיר־ נשוי הוא כנ״ל. התקשר קארלוס
ה  ילדה לא עוד בינתיים היא ההולנדית. נ
 למלכות. מקורבת היא גם אבל כלום. לו

 זה וגם מהולנד. יוליאנה של בתה היא
מזיק. לא

 זקוקים האלה הספרדיים הנסיכים שני כי
ל בשביל זה מלכותיים. למהלכים מאד

 אם הספרדי, לכתר מועמדים שניהם התרגל.
 אחרי אולי אותו. לקבל אפשר יהיה ובאשר
פראנקו. פטירת

 72 למרות וקיים, חי פראנקו בינתיים
 של הנייר גבי על קיים רק והכתר שנותיו,
 בינתיים ופראנקו החדשה. הספרדית החוקה

ה הכתר את להועיד למי החליט לא עוד
שלו. היום לכשיגיע נידון

 נסיך בעוד כולם פתאום נזכרו ועכשיו
 דיי־ אלפונזו הוא הלא אחד, מלכותי

 זכויות לו שגם אי־דמפייר, בורבון
 למעשה הספרדי. הכתר על מבוטלות לא
ץ אביו, כי זכות־הבכורה. את לו יש  ד

 האחרון הרשמי יורש־העצר היה חיימה,
 הכבוד על ויתר הוא 1933שב־ רק בספרד.
 כראוי להתבטא -יוכל שלא שחשש מכיוון
וחרש. אילם הוא למלך.

 בן איש־חברה הוא הזה השלישי המועמד
 ולנשים. לספורט גדול מומחה גם שהוא ,30

ו סקי ושייט, טניס אוהב הוא בספורט
כולן. את אוהב הוא בנשים למטרה. קליעה
ה ואת האחרון. הזמן עד טוב היה זה
 במאדריד בילה לא דווקא הוא האחרון זמן
 הכוכבנית של בחברתה ברומא, אלא

 צעירה הגיעה ואז ,23 טולו, מארילו
לפירקה. מסויימת

טולו

 דאל־ מארייה נקראת הזאת הצעירה
 היא שלה והאמא דה־וילדרדה כרמן

 מחשבי־חישובים פראנקו. של היחידה הבת
 ישא אלפונזו שאם למסקנה הגיעו במאדריד

 שלו הסיכויים הרי פראנקו של נכדתו את
 איזה האחרים. של מאשר טובים יותר יהיו
 שלו הנכדה את לעשות רוצה היה לא סבא

למלכה.
 16 בגיל כבר לפרק מגיעים שבספרד זה

 משהו היה לא לאלפונזו גם לאיש. הפריע לא
 יודע הוא כלל בדרך כי אם להגיד. מיוחד

 קרב־ שכאשר הגיד הוא אחת פעם להגיד.
 כניעה. כמו זה בנישואין מסתיים האהבה

הפעם. ייכנע הוא אולי

דבר לכל סיבה יעי
פאר־ רייטה העולם, של למלכת־היופי ©בעלמא דבר

לוויאט־ לנסוע רצתה היא קודם הולך. לא יה,
מתנגד. הוא כי לה הודיע שלה שר־החוץ אז נאם, ——י—

 שהצדק סברו שרובם האמריקאיים, החיילים לפני והופיעה זאת בכל נסעה היא
בהודו. בשקט להשאר יכולה היתה עבת־הרגליים המלכה ההודי. שר־החוץ עם דווקא

 מעריכים שמה בדמשק. הופעות לסידרת הזמנה לקבל החליטה היא כך אחר
עבות. רגליים
 רייטה כי שם כשגילו בהודו. כמו לפחות לוויאט־נאס, רגישים בדמשק מה. אלא
 בבית. להשאר במטותא, ממנה, ביקשו הלא־נכון, בצד בוויאט־נאם, הופיעה

מכאן. וקרח מכאן קרח שנקרא מה זה

!הרגליים על לשמור
 וזה יקרה. מה תיכף מבין היה פסיכולוג

 שכתב סימנון, לדורז' שקרה מה בדיוק
 שנותיו. 63ב־ פסיכולוגיים בלשים מספיק

 הקומיסאר עם בלש, איזה לקח הוא
ה ר ק לבנו אותו ונתן שלו, מג ר א  מ
ו הצרפתית. לטלביזיה עיבוד מזה שיכין
ל מתאימה, מי אותו שאל הבן כאשר
 תיכף האבא אמר הכוכבת לתפקיד דעתו,

 מילן תהיה טובה שהכי חושב הוא כי
 (בת־ סרטים 32מ־ הכיר אותה דימונג׳ו,

 שערי 800ו־ פאנתומאס) טריסטס; ז׳ור,
מצויירים. עיתונים

 בת מילן את 27ה־ בן מארק ראה רק
ש זה ביניהם. עברו וניצוצות־חשמל 31ה־

 חשמלי רגע באותו נשואים היו שניהם
כ התחשמלו הם בכלל. להם הפריע לא

 ״אנחנו מילן הודיעה והשבוע וכהנה הנה
שנתגרש״. ברגע נתחתן

 לה יש בעיות. יהיו לא לפחות, למילן,
 הגרי בשם צלם־סרטים מאד, נוח בעל

 לא ״מעולם מייד: הודיע והוא קומט,
 לפני לא אפילו אשתי.״ לבקשות התנגדתי

ב ממנו התגרשה מילן כאשר שנים חמש
הראשונה. פעם
 התגרשה ומילן רגלו את הנרי שבר אז
 מקורי: נימוק לה היה חודשים. לכמה ממנו

 ללוות יכול לא והוא הרגל את שבר ״הנרי
מקום!״ לשום בערב אותי

 לשמור צריך סימנון מארק המסקנה:
רגליו. על

 הראשונים השבועיים עברו שכבר אחרי
 את-בל קראו כבר וכולם החדשה השנה של

המכו החכמות, (היפות, 1966 של הרשימות
הכי־ והלבושות הכי״טוב הלבושות ערות,

וידידה קאפוטה

 כי התברר ההסברים. סוף סוף באו רע)
דבר. לכל סיבה יש

ה בחרו למשל, למה, י מי , ב ו ר א  אשתו פ
ק של הצעירה נ א ר ה, פ ר ט א נ י  לאשה ס
השנה? של הכי־רע הלבושה

 המנסה צופה כמו נראית היא כי ס
מארטיני. לשתות
לי זכתה ולמה ו ס ג׳ ו ר ד נ מס למקום א

הזאת? הלא־מהוללת ברשימה 2
 לחצי־ המורד דגל כמו נראית היא 9

התורן.
ז זכתה ולמה ר לי ־ ל י השלי במקום טי

שי?
 משחתי של שפורפרת מזכירה היא •

באמצע. אותה שלחצו שיניים
* * *

 ההסברים: ממחלקת ועוד
ן הסופר גילה השבוע א מ רו ־ ט ו פ א  ק

ה ן באה לא מדוע ט י ל ק א י ז׳ ד נ משף״ ק
חודשיים. לפני שלו המוצלח המסיכות

ב 22ב־ (שאירע בדאלאס, הרצח מאז ©
 נובמבר בחודש יוצאת לא היא נובמבר)

מקום. לשוס
דווקא? מסיכות נשף קאפוטה ערך ומדוע

שעות בשש לעשות אחר משהו לו היה לא
חצות? שלאחר

 ממסי־ טרומאן מוקסם ומתמיד מאז •
 גונבים בטיפאני בארוחת־בוקר עוד כות.
כל מחנות מסיכות וידידה גולייטלי הולי

 לשדוד הרוצחים מנסים אפילו קר ובדם בו.
 להסוות על־מנת מנזירות שחורים גרביים

פניהם. את בהם
שלו? בנשף קאפוטה את שעשע הכי ומה

 מסיכה שלבשה פינייאטלי, הנסיכה •
עש כמה שווה שהיתר, מיהלומים, עשוייה

 יתנכל לא שאיש כדי דולרים. אלפי רות
 שלא פרטי בלש שכרה היא שלה, ליהלומים

הנשף. כל ממנה זז

!שישלם להתחתן, שרוצה מי
ה לא • תן אזנאבור שארל פאנצ׳ר. שום הי תח תורסל אולה עם ה

ת כמתוכנן. א זאת בהזדמנו ה האחרון שברגע רק ).43( גילו את גילה אפילו הו  הי
 חמישה דרש בלאס־ווגאס שופט־השלום כאשר קרה זה זאת. בכל קטן פאנצ׳רון

הנישואין. רשיון עבור דולאר
מי פנים לשני משתמעת שלא בצורה החתן הודיע ואז  שישלם!״ להתחתן, שרוצה ״

אולה והואיל  רם: בקול הטרייה, לכלה מייד הסביר ואזנאבור שילמה. היא רצתה, ו
ת א קירתי!״ מצויינת, השקעה ״ז י
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