
ט על הדיבורים מכל ר רג  אפשר עוד מ
 אחד שאף כדי אחות. גם לה שיש לשכוח

 המשרת החליט הזאת העובדה את ישכח לא
ה היא הלא האחות, של האישי כ ל מ  ה

 האפשרות את נתן וזה להתפטר. אליזכת,
ף הזה, למתפטר אל , ר ט י י  המון לגלות "

הארמון. מן סודות
יודע. אחד כל ילדים ארבעה שלמלכה זה

ושש ארמונות. חמישה לה שיש זה גס
מיליון.

נעליים? שונאת שהיא יודע מי אבל
 וכמעט .הזדמנות. בכל אותם מורידה והיא
ה במכונית יושבת אליזבת כאשר תמיד

ו המלכותי בקרון־הרכבת או מלכותית
 היא המלכותי, החיוך את להמונים נותנת
בלבד.
 מהמרת וגם ,סוסים. אוהבת היא מזה חוץ
 אוהבת והיא סוד). באמת זה (אבל עליהם

פתוח. חלון עם תמיד ישנה צח. אויר
 התמרוקים זה במיוחד שמעניין מה אבל

 לו שיש סבון אוהבת היא המלבה. של
 אבקת־שיניים מעדיפה והיא עצי־אורן. ריח
 הוא שלה והאיפור משתת־שיניים. על

האפרסק. בצבע
ש ונחמדה. חביבה גבירה הכל בסך

להראות רוצה לא ״אני פעם: הודיעה
 האחת ההזדמנות את להוציא מדי.״ סכסית
 של המיסדר את מקבלת היא כאשר בשנה,
 לה להתאים צריכים אז שלה. האישי הגדוד
 כדי הארגמן. בצבע שפתון מיוחד. שפתון

 למדי בדיוק שיתאים
 הגדודייס הארגמן

שלה.
 אבל סוד, לא זה

 במידה מעניין זה
 עומדת כידוע שווה.

ההולנ יורשת־העצר
 יום. בכל ללדת דית

של לידתה לקראת
כבר כיאטריקם

 הסב־ שתי עומדות
האם מוכנות, תות
והמל קלאס של
לפי יוליאגה. כה

 חייבות הן המסורת
הלידה. ברגע נוכחות להיות
 אם הכן, עומדים צוותי־תותחים וסו גם
 התותחים. וסו בכל מטח יטיחו נסיך יוולד

תותחים. 51 ב־ יסתפקו — נסיכה של במקרה
ה המשקה את כבר מכין עצמו וקלאוס

 תערובת — קאנדיל הולנדית: ליולדת לאומי
וציפורן. סוכר חלמונים, אדום, יין של

אליזכת

ת1יד1נ של חדדוח

4

כרכרה

 הגיעה כיצד היסטוריה. כבר זה עכשיו
 היא וכיצד להוליבוד. הצעירה הגרמניה
 מפיקים בעיקר יהודים. לחבב התחילה
 הטוען פרמינגר אוטו כמו יהודיים,

 אותר, הפשיט גם הוא אותה. גילה הוא כי
 שלה. הראשון בסרט היה זהו עירומה.

האחרון. הנצחון נקרא הוא
ה הנצחון היה שזה היא האמת אבל
 הנצחונות בושה. כרכרה של ראשון

 כי השני. אחרי אחד אצלה לבוא התחילו
 פנים איזה לדעת כולם רצו כזה גב עם
 את גם לראות אפשר כבר ועכשיו לה. יש

 זה שלה. הלפנים את וגם שלה הפנים
 קאזינו האחרון, בונד ג׳יימס בסרט קורה

 כשהיא המים מן עולה היא בו רויאל,
 אמדואית. במדי ראש, ועד רגל מכף מכוסה,,

 לייבש היחידה והדרך רטובים. שהמדים רק
 שבושה מה וזה אותם. לפשוט היא אותם

עושה.
 כשהיתד. גם זר. בעניין בושה כל לה אין
 עושה היתד, היא ידועה ופחות צעירה יותר

מ נרטבת היתד, כאשר קורה היה זה כך.
 קליפורניה בשדות כקוטפת־כותנה עמל רוב

שטופי־השמש.

ו האיטלקי המו״ל ר א ו ס מ א ס ל א  הוא גם לעשות, יכול שפלייגוי שמה החליט ב
 בין הבדל יש בי להראות כדי אבל איטלקי. ירחון־עירום הוציא הוא לעשות. יכול

 הראשונה החודש נערת לתפקיד בחר הוא האצילים לאיטלקןם הפשוטים האמריקאים
ה הנסיכה אמיתית. נסיכה בנסיכה. ל א כ , מי י ל ט א י י נ י פ ־ לי א ד נ צ׳

 100 של המהדורה בלבד. מראה ולובשת ספה על שרועה כשהיא צולמה הנסיכה
יומיים. תוך הדוכנים מן אזלה אלף

 הם שבעתיד הודיעו הם לכן השלטונות. דעת את הניחה לא זאת שתפוצה כנראה
 הם פעם מדי הציבורית׳׳. הבושה ברגש ״הפוגע הירחון, של הגליונות את יחרימו
אלף. 400ל־ עלתה והתפוצה גליונות כמה החרימו באמת
 תבעו הם התפוצה. לעידוד הקיצוני הצעד את לעשות השלטונות החליטו ואז

 עם הסכימו השופטים תועבה״. דבר ״הפצת על למשפט. העורך ואת המו״ל את
לבית־הסוהר. השניים את והכניסו התביעה

העיתונות. בחופש הפגיעה למרות לעלות, המשיכה התפוצה
 אלה אפילו האיטלקים. כל את שהרגיז סוד נתגלה נעים. לא דבר קרה אז אבל

 של הרחבה מתפוצתו העיקריים הנהנים אחד כי התברר צילומי־עירום. שאוהבים
 על־שם הקאתוליות הנזירות למיסדר שייך זה ובית־דפוס בית־הדפוס. הוא הירחון
 זאת בתמונות־עירום, הצצה תמורת נזירות, לכיסי כספים ולשלשל הקדוש. פאולוס

חזירות. כבר
ו ■■■ ■ ס■ - ............ י , ״—.. ■ י- ■■ ■■- ■ ■ —,ו

 לבושה
בושה ץ!ין

ףהכס
עתה

על
הכל

ג׳ו־ לה קוראים •
 הגה, (כמו אגה לי

 עם לא אל״ף, עם אבל
 שנים ארבע לפני ה״א).

למלכת־ד,יו נבחרה היא
 גם היא נורבגיה. של פי

 ל־ בבחירות השתתפה
 העולמית. מלכת־היופי

 העריכו לא ששם רק
 חזרה היא מספיק. אותה

 להיות והתחילה לאוסלו
מחוסרת־עבודה.

 שלוש איזה נמשך זה
 עבודה שלשכת עד שנים
 רתמה היא לה. דאגה
ה היצוא למאמץ אותה

 ג׳ולי ועכשיו נורבגי.
 של דוגמנית־הצמרת היא

הצפון.
 על מדובר ואם #

 הודעה יש הרי פרנסה,
הזמ של בפיה חשובה

הו היא דאלידה. רת
ג בניגוד השבוע, דיעה
 ״אני העובדות: לכל מור

אשה!" אינני
היא? מה אז

 זמר!״ תעשיית ״אני
 העבודה הסיבה, וזאת

 שבגללה כך, כל הקשה
 בחודש והתאבדה כמעט
שעבר.
 בסן־רמו, התאבד שלה שהחבר זה רק ולא
 אהבה, שלוס שירו עבור פרס קיבל כשלא
שלום.
 לנשים גדוש שבוע זה היה בכלל •

 100( העשירה האלמנה עצות. גדוש עובדות.
 שבעלה, לוס, כדת ר יי קל דולאר) מיליון
 חודש, לפני נפטר ולייף טייס השבועון עורך

 המעונ־ לאשה להגיד מה לה יש כי הודיעה
משלה. רכוש לה אין אבל בקריירה יינת

תתחתני! אל העצה:
 הגברת של היחידה העצה היתד, לא וזאת

 לא מתגרשת: לאשר, עצה גם לה יש לוס.
 עבור פיצויים. לתבוע מזונות. יותר לתבוע

כעוזרת־בית. שירותיה
★ ★ ★

 שעשה כמו להפך. קורה זה לפעמים •
 ג׳יין של השלישי בעלה כימבר, מאט

 נגד משפט־פיצויים שהגיש מאנפפילד,
 שכר של דולאר אלף 45 תובע הוא ג׳יין.

 הוא בעלה שהיה בעת כי לו. הלינה שג׳יין
עסקיה. ומנהל יועצה מזכירה, היה גם

 אז ג׳יין. בעיני חן מצא לא כמובן, זה,
 לממדיה. בהתאם נגדית, תביעה הגישה היא
בעת כי נזכרה היא עכשיו אלף. 350 סך על

 מכות אותי והיכה בפני ״בעט מאט גירושיה
גופי״. חלקי בכל נמרצות

★ ★ ★
 מן גדולים, בסכומים מדובר כאשר •

 סאלווא* הספרדי הצייר כי להזכיר הראוי
 הוא ואילך מעתה כי הודיע, ראלי, דרו
 בשביל יבקש הוא לכן בשוויון־זכויות. רוצה

ב דולאר. מיליון חמישה שלו הבא הציור
 ליאונארדו של ציור עבור ששילמו מה דיוק

ל ליכטנשטיין נסיך מכר אותו דה־וינצ׳י,
אמריקאי. מוזיאון
 בניו־ דרך־קבע המתגורר לדאלי, יש ככה
ה לרשימת להצטרף הסיכויים כל יורק,

 להם שיש אלה לא האמריקאיים. מיליונרים
שנה. כל מיליון. שעושים אלה אלא מיליון.
 מס־ שלטונות של האחרון הדו״ח לפי

כאלה. 596 יש האמריקאיים ההכנסה
ב הפלמיה כשחזרה עגום: סיפור 9

 עצבנים כולם היו קנדי, רצח אחר מטוס,
פוקר. לשחק והחליטו

 העתונות, מזכיר גילה לוושינגטון כשהגיעו
 דולאר. 800 מורודח שהוא פלינג׳ר, פייר

בבכי. פרץ הוא

ז י ס ו ר י *; א א ל ס ל ר א
 היא חטא) עם (חורז טייט שרון •

 הפסיקה שהיא אחרי מטכסאס. בלנודית
 גלולות לבלוע והתחילה ציפורניים לנגוס

ביי נגד ויטמינים
 כל הישתנו שנות,
 קודם שלה. החיים

 הביישנות חלפה כל
 היא ואחר״כך שלה,

בסר לככב התחילה
 בגיל ועכשיו, טים,

א כבר לה יש ,24
 מיוחד. מעסה פילו

 הוא העיקרי תפקידו
 ב־ עורה את למשוח

 נגד זח שמן־אבוקדו.
 וכדי הזיקנה. קימטי
 תתקמט לא שהיא
היא — מדי יותר

אירוסיה. ביטול על השבוע הודיעה גם
 ספר־ איזה הכל בסן היה שלה הארוס כי
בלתי-ידוע. נשיס
כנגד החשבון, על לשמור בשביל •

 אחר זוג נמצא אירוסיו את שמבטל זוג כל
 הגךמני הסופר למשל אירוסיו. על שמחליט
 גראס, גינתר לא הוא הכלר הורפט

 של. מאריה של הראשון בעלה הוא אבל
 איליכר. בשם ילך נולד האלה ומהנשואין

 מסכימה לא ומאריה חמש, בן הוא כיום
טו היא הראשון. בעלה לידי אותו למסור

 אין לו שאין ובבית בית. לו שאין ענת
באוליבר. לטפל שתדע אשה גס

 רוצה לא והוא בית, רצה לא הכלר אבל
 בשביל שלו. הבן את רוצה רק הוא אשה.

 אצל תכופות לעתים מבקר .היה הוא זה
ה בחברת הבן היה תמיד אבל מאריה.
ה התחילה לאט שלאט עד שלו. מטפלת
האבא. בעיני גם חן מוצאת הזאת מטפלת

 ההגיונית. למסקנה האבא הגיע השבוע
 ארכן, לכריפטין אירוס על הודיע הוא

 מסכימה מאריה ועכשיו הנאמנה. המטפלת
 שהוא יודעת היא כי אוליבר. את לו למסור

ה האם של בידיים טובות. בידיים יהיה
 מהיום שלו המטפלת שהיא — שלו חורגת

נולד. בו
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