
[(ח״־דוושץ סצינות :מאוגוט הנסיכה
 לסצינה המשכים שני להוות יכולים (למעלה) התצלומים שני

 הנסיך של הכלולות טכס בשעת צולמו הן :דרמאתית קולנועית
דיאנה• והליידי צ׳ארלס
 שנישא הזוג יהיו לא הגיבורים זו מישפחתית שבדרמה אלא

 ובנה, מארגרט הנסיכה נראית העליון בתצלום הגרוש• הזוג אלא
 כשהם המלכותית, המישפחה בשורות מקום תופסים לינדלי, דוכס

 ואביו הנסיכה של לשעבר בעלה פני על ראש, להסב בלי חולפים,
 כשפניו סנודאון, לורד האב, נראה התחתון בתצלום הדוכס. של

הוג. לינדסי לוסי החדשה, אשתו עבר אל מופנים
 שהמלכה לעובדה, ההסבר טמון אלה שבתמונות הסבורים ישנם
 לבנה ומסורתי חינוך'נוקשה להעניק כדי הרבה כך כל טרחה אליזבט

 שחורה״, ל״כיבשה ביותר הקרוב הדבר היתה מארגרט שכן צ׳ארלס.
 היא השלושים, בשנות וולס, של הנסיך. הפלייבוי, דודה אחרי

 לפטר נישואין לאשר המלכותית המישפחה של מסירובה נפגעה
 צלם ארמסטרונג־ג׳ונס, לטוני נישה היא גרוש• שהיה טאוסנד,

 בחצר מסוג-לא-מקובל בידידים אותה שהקיף ומחונן, מוכשר
 האריסטוקרטיה תחת סנודאון ללורד יותר מאוחר והפך באקינגהם

 שחקנים, :הבוהימה בחברת לבלות והצלם הנסיכה בחרו המשעממת,
 מצאה לגרוש, להינשא תחת ועיתונאים• סופרים מעצבי־אופנה,

 אבי מבעלה, רבתי, בשערוריה בעצמה, מתגרשת מארגדט עצמה
ילדיה. שני
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והגונים נבט מדיח האיש קנדי: בטריק ג׳זזף
 לאמריקאי הישועה את מביא קנדי פטריק ג׳וזף

 שיצא דלק של צינור — החורף בקור הקופא
 הסבורים ישנם לבוסטון. עד והגיע מוונצואלה

 בשושלת הבאה המשואה את להבעיר עשוי זה שדלק
 של מעריציו טוענים חיכינו,״ לו הקנדי ״זה קנדי.
 קנדי, גוזף של נכדיו 29שב־ הבכור פטריק, ג׳וזף

קנדי. רוברט הסנאטור של בנו
 גאה היה בחיים, הסב היום היה שלו ספק אין

 בעלי' כשכל ,1979ב־ הנכד. שגילה בתושייה מאוד
 הדלק חשבונות נוכח כפיים ספקו באמריקה הבתים

 אגודה קנדי פטריק ׳ג׳וזף יסד השחקים, מרקיעי
 ״אנר־ בשם רווחים, לצבור מנת על שלא ציבורית,

 של הצהרתו על בהסתמכו אזרחים״. של גייר,
 הגדולות האמריקאיות החברות בדבר אופ״ק, ארצות

 האיגוד באמצעות פנה הקטן, האזרח את החומסות
 הארצות ״עם :ואמר המפיקות־נפט לארצות החדש

 לשלם סירב שלנו האיגוד כי הצלחתי, לא הערביות
 טוב חבר היה שלה ששר־הנפט ונצואלה, שוחד•

בחיוב.״ ענתה שלי, אבא של
 ונצואלה של שמחיריה: מלמדת, הנושא בדיקת

האמריקאיות החברות של מאלה 407ב־״ נמוכים

ו זאת, ידעו האמריקאיות החברות גם הגדולות.
 כינס קנדי קנדי. של שמו את להכפיש מיהרו

 מוונצד לשר־הנפט ,והגיש בביתו, מועצת־מילחמה
 לבדיקה, החדש האיגוד של ספרי־החשבונות את אלה

חשד. מכל אותו שניקתה
 מוונצואלה, זרמו נפט של גלונים מיליון 13.5

 וקנדי לבוסטון, פודטוריקו, של בתי־הזיקוק דרך
 לתעשיה. היקר הנוזל של תוצרי־הלוואי את מכר
 אדווארד של ובברכתו המדינה בכספי נקנה הכל

המושל. קינג,
 האנרגיה מיפעל את להרחיב קנדי מתכונן עתה

 לא לו המנבאים ויש אחרות, למדינות גם לאזרחים
 ה־ אביו, שידע מה כל על שתעלה הצלחה, דק

 שתעבור קאריירה גם אם כי רוברט, סנאטור
 שואלים ואם קנדי. ג׳ון המנוח הנשיא דודו, את גם

 מתלבטת ״אמריקה בלהט: משיב הוא כך על אותו
 ימותו לא האנשים לרגליה. וחום לילדיה אוכל בין

 ואז עצים, בעזרת רגליהם את יחממו אם כי מקור,
ה באמריקה נפוץ חיזיון — בשריפות ימותו

מודרנית.״

 :איגיאסיאס שויו
 יח1זמ חזיה

החוקית הוגשה אל
 אי- חוליו :נפלאה אידיליה

לשע אשתו ואיזאבל, גלסיאס
תצ (ראה בצוותא סועדים בר,

האי של שאורכה אלא לום).
 של כאורכה בדיוק היה דיליה

ה את לסמל שבאה החגיגה,
ה בכנסייה, הראשון ווידוי

 ובר־ בת־מיצווה לטכסי מקביל
הגדו הילדים שגי של מיצווה

ושאבלי. חוליו־חוזד, : לים
 בני של הגדול אלילם הזמר,

ספ הדוברות והארצות ספרד
 ואלנטינו, רודולף מאז רדית׳

 שהתגרש מאז בודד זאב הפך
 ששאלה לעיתונאית מאיזאבל.

 :ענה האושר את מצא אם אותו
 לך לומר אוכל מה ״גבירתי,

 היחידה האשה אם אושרי, על
 לי השיבה לא בחיי שאהבתי
 לאיזאבל, כוונו דבריו אהבה.״

 שילדה פיליפיני ממוצא נערה
 ממנו ותבעה ילדיו שלושת את
 השניה האיזאבל היא ״בתי גט.
אומר. הוא חיי,״ של
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