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 ידי על ומנוחמת למעלה) (בתמונה החתונה לפני בוכה הכלה :ספנסר דיאנה ליידי

למטה) (בתמונה פרטיות של ברגע וכלבו צ׳ארלס

 :הוווסתית זתווה1!1
 תסימרס

 שניח־הווחנה
לפיוסוס !ז8אי וא

 שבאו המילים, וקילוחי הדיו זרם
 את ולנתח לפרש ולפאר, לתאר

 הממלכתית החתונה של השפעתה
 עקרת־הבית, של האויפורה על

העיתו מאות ביו אך יבש. טרם
 מחלקת- על־ידי שהוזמנו נאים

נמ באקינגהאם חצר של ההסברה
 ואפילו קרוא לא אחד אורח צא
 רגן סיימון העיתונאי רצוי: לא

ה הנשיא של לשמו זהה (שמו
 לא הסתבך כבר רגן אמריקאי);

 כשכתב המלוכה, חצר עם פעם
 והנסיכה צ׳ארלס הנסיך על ספרים

ה של קצין־העיתונות מארגרט.
ב זאת ביטא שאה, מייקל חצר,
ה ינואר בחודש כשהצהיר קול׳

 שבכל המעצבן הוא ״רגן : אחרון
 מצליח הוא — המלכותיים הכתבים

 לילה מדי מעינינו שינה להדיר
ה לידיו מגיעה איכשהו בלילה•

 שהיא קודם אחת שעה אינפורמציה
 לדדות נאלץ ואני אלי, מגיעה
 של מפוקפקת בעמדה תמיד אחריו,
גילוייו.״ על להגיב הצורך

 הזמנה קיבל שלא העובדה אך
הר לא החתונה טכס את לכסות
 של שורה מלהמציא רגן את תיעה

 שפירסומי ועובדות, רקע סיפורי
 להסתירם, טרחו באקינגהאם ארמון

 הציבור, בעיני לטייחם, לפחות או
 ריצ׳ארד רגן, של ממקורותיו ואחד
 הנסיכה של בדלוויה לשעבר מיד,

 יודע לא ״איש כך: הגדירם אן,
 מישפט לאותו קדמו בעיות כמה
ל רגן, לי״. תינשאי ״האם קטן,

 כי וטוען, אותן מונה זאת, עומת
 עשר לפחות היו דצמבר חודש מאז

 את החזירו שכמעט תקריות,
בגן־הילדים. לעבודתה דיאנה

 מריבה פרצה מסויים בשלב 01
והנסיך אנדריו הנסיך בין קולנית

בלונדון המלכה עם רוכבת כמעט״כלה : ספנסר שרה ליידי

 של חיבתה גילויי על צ׳ארלס
 אמר אנדריו הנסיך דיאנה. ליידי

 מנסה שאתה חושב ״אני לאחיו:
 הידרדר העניין נערתי.״ את לגנוב

נר אליזבט והמלכה לתיגרת־ידיים,
 את בזעם עוזבת כשהיא אתה

 ביחסי חריקות צפויות לכן המקום.
גיסתו. שהפכה וידידתו הנסיך

 דיאנה של בני־מישפחתה 01
 שקבע הפרוטוקול, עם הסכימו לא
 מזו זה הגרושים הוריה שני כי

 זה החתונה בטכס לעמוד חייבים
 נוכחותה את העדיפו הם זה. מול
 ריין ליידי הנוכחית, האשה של

ספנסר.
 את בקול גינתה דיאנה ליידי 0<

 של סידרה לעבור שעליה העובדה
 אחרות ובדיקות רפואיות בדיקות

הנישואין. את הארמון אישר טרם
 שהיא הודיעה דיאנה ליידי 01
 צורת ילדים.״ ״המון־המון רוצה

 מאחורי אשאיר ״אני :התבטאותה
 (לה ויקטוריה״ המלכה את אפילו

 בעיני חן נשאה לא תשעה), היו
והת חוצפה בכך שראה הארמון,

גרות•
ב שנערך מישפחתי בכינוס 01

 דיאנה ליידי הוכיחה ינואר חודש
 ידידותו על בפומבי, צ׳ארלס, את

 היא גינס. סאברינה עם הנמשכת
ש החופש בית את במפגין עזבה
 ל־ וגרמה בסאנדינגהאם, להם

 צלמי־ עם מבייש עימות צ׳ארלם
תגובה. שתבעו העיתונות

בכי התפרץ צ׳ארלס הנסיך 01
 בפניה וזרק אחר מישפחתי נוס
הרו הנידנודים ״כל דיאנה: של

של עצביה על עולים שלך מנטיים

 עצבי.״ על עולים אתם ״גם אמי.״
דיאנה. החזירה

 שהיו נשואות, נשים שלוש 01
ה של אינטימיות ידידות בעבר
 דיאנד של דמה את הרתיחו נסיך,

 בשעת קרה זה בגלוסטר• בביקורם
 וה־ בופור, בשמורת חופשת־צייד

 :הסתרים לכינוי זכתה שערורייה
 הנשים שלוש הגדול״. ״הסקאנדל

 די־ היתה אחת כל כי האמינו
 לעימות הביאה ודיאנה ״יחידה״,

הנסיך. נוכח השלוש ביו מבייש
ה ממזכירה ביקש צ׳ארלס 01
 מור, פילים סיר אליזבט, של אישי
ה עברה על סודית חקירה לנהל
 שגילה לפני עוד כלתו׳ של אישי

 כוונתו בדבר המלכה של אוזנה את
 העתידה הכלה דיאנה. את לשאת
 וכמעט קשות נפגעה זאת, גילתה
לא. לצ׳ארלם אמרה

 הגיעו צ׳ארלס של לאוזניו 0׳
 פרג־ דיאנה, של אמה של הערותיה

מר היא שלמעשה שאנד־קיד, סס
 הלא- בחירתה ועל בתה על חמת

מהפר סובל ״צ׳ארלס מוצלחת:
כש רק מאושר הוא מיניות. עות
מפ ודיאנה סוסים. על רוכב הוא

 ילדה היותה מאז מסוסים חדת
 בית־ של יחסו לכך נוסף קטנה...
בהחלט.״ מיושן לגירושין המלוכה

 דיאנה, ליידי של אחותה 01
 כלתו כמעט לשעבר ספנסר, שרה

עוק הערה הפריחה צ׳ארלס, של
 חושבים כולם אחותה: לגבי צנית

 הכלים. אל ונחבאת ביישנית שהיא
 מכל מאוד נהנית היא למעשה,
 העיתונות. עם המחבואים מישחק

פנים. מעמידה דק היא
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