
המרו של היחידה בתו נוטלי: מאוי ליוה
דיזה־מארי, ,13וד בת בתה את פרסלי פריסילה בפבסלה

 זה היה לא ג׳ואנה, המפוארת הניו־יורקית במיסעדה ערב לארוחת
 הראשונה, הפעם זו היתה בלבד. המתבגרת ולבתר. לאם השמור אירוע

 היחידה בבתו עיניו את להזין היה יכול שהעולם רבות, שנים מזה
פרסלי. אלווים של

 לא :להודות אפשר ערב באותו השתיים של הצילום למראה
 דולרים, מיליוני בשמונה המוערכת אחוזה מאביה ירשה שהבת רק
 של פניו את במעט לא מזכירים המיוחדים, פניה תווי גם אם כי

 הארוכים. עיניו וריסי השחום עורו עם נעוריו, מימי הרוק, מלך
 ירשה הבת התמונה: את משלים מארי ליזה של באמה נוסף מבט

 תיראנה הן קצר זמן שבעוד להניח ויש מפריסילה, משהו גם
כאחיות.

בנישואין הנשרים סוד גראנט: קארי
 ן 77 בן כבר הוא שבתמונה הסכסי שהג׳נטלמן מאמין היה מי
 לו. להאמין יש — בעצמו כך על מצהיר גראנט קארי אם ובכן,

 הוא האריס, בארברה ,30ה־ בת אשתו את בגאווה מציג כשהוא
הוליווד. של הגילים הפרשי שיא את שובר

 לאחר גדולה, בחגיגה הבד אל יחזור עוד שהוא מאמינים רבים
כמובן. זמנית ,1966ב־ ממנו שפרש

ם שינו1א ל ש ב

הנווטוקזל לני שיהיה הטיסו - בת או בן ויאנה: הנסיבה
 (הידוע מסריט קארנבי אופנאי שכל המעיל זהו
 היום. מעתיקים בלונדון) הצעירים האופנאים כמרכז
המלכותי. ההריון את העוטף המעיל
 כבוד את חיים עדיין בריטניה תושבי ספק, אין

 לממלכה שהתגלה לפני הכתר. חלומות ואת מלכיהם
 זאת ידע היורש, הכנת של האחרון הסוד כולה

 באישורו רק החצר. גינקולוג פינקר, הד״ר
באקינגהם. מארמון הרשמית ההודעה פורסמה
 על-פי פרטיה, לכל הלידה את מתכננים עתה

כך כולה. לאומה מיידי דיווח ניתן הפרוטוקול

 את ללדת מתאווה דיאנה הנסיכה כי נודע למשל
 אך שבלונדון, נזרי נט בבית־החולים הראשון ילדה

 הגאלים, ארץ בחבל תהיה הלידה כי רוצה צ׳ארלס
 לפרוטוקול גם יש שניהם לעומת שלה. לנסיך כיאה
שהורים הפרוטוקול, ממליץ רצוי, משלו: רצון
 את יביאו ולמלכה למלך ישירים צאצאים שהם

בבאקינגהם. העולם לאוויר ילדיהם
 דיאגה שחוללה האחרונות במהפיכות להתחשב אם

 של האישי שרתו את פיטרה (היא החצר בסדרי
בעניין. שיכריע הוא שרצונה לצפות אפשר בעלה)
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