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הרצון בע־קבות רזון מאוגוט: הנסיכה
 מאר־ הנסיכה אצל חדשה שאהבה לומר קשה

 המלכה של הסוררת אחותה חריג: עניין הוא גרט
 יחסי־הציבור אנשי את קבע בדרך מוגיעה אליזכת

 החדש במראה אחד מבט אבל באקינגהם. ארמון של
 לטובת בנשף־צדקה שהופיעה כפי הנסיכה, של

מגלה דוצ׳סטר, במלון בלונדון, המלכותית האופרה

כשמאחו לגיזרתה. פלאים האהבה עשתה הפעם כי
ברי מו״ל לונסדייל, נורמן האנושי, הגורם ריה

 קילוגרמים כעשרים עם מארגרט הופיעה ,54 בן טי
 בת־נהר — סלפידית נסיכה של במסיבה פחות,
 אצילים לנשף כיאות בבן־תמותה. שהתאהבה מיתית

מקושטת. במסכה הנסיכה באה

 אלנדס
 :נסיו־מונאקו

ניס סיר עושה
 קטנטן סרט לו היה לא אילו

 את המציין השמאלית, הכתף על
 היה לא מונאקו, לנסיכות שייכותו

 הנסיך כי לייחוסו. לב שם איש
 קלי גדיים של בנם אלכרט,
דבר. לכל צי קצין הוא ורנייה,

 צוחק נראה הוא מימין בתמונה
 של לסיפון חבריו עם מלא בפה

ש ד׳ארק דאן המסוקים נושאת
ב בחצי־עולם סיור ערך עליה
 במיסגרת חודשים, .חמישה משך

לימודיו.

אעא בעיקבוח :מנספיוד מאויסקה
 ג׳יין את אותה, לשכוח קשה

 ה־ בתמונה (הנראית מגפפילד
נדי בלונדית פצצה אותה ילונה)

נו שנה כעשרים שלפני חזה בת
 מוגרו. מרילין את לרשת עדה

 מאל־ יצאה היא גם מרילין, דוגמת
 הפלייבוי ירחון בעזרת מוניותה
 היתה היא וגם השבוע, כנערת

 וחזה מדי גדול פה בעלת בלונדית
 ממונרו להבדיל אבל, מדי. גדול

 מנספילד של הכישרון האגדית,
הגדי לא והיא פחות, לעין בלט

 כמו משהו בסרטים. עשות לה
 ייכנס שלא כורחו, בעל שריף

 ועוד הקולנוע, של להיסטוריה
 זעירים קישוט תפקידי של סידרה
העסי שלא פוקס חברת עם וחוזה

מדי. יותר אותה קה
 מכל יותר אותה שפירסם מה

 בהוליווד, שלה בית־החלומות היה
ורי לב בצורת שחייה בריכת עם

 גם שהתאים בוורוד, שכולו הוט
 הונגריה, תוצרת יפה־תואר, לבעל
ותו ג/ סוג כוכב הוא גם שהיה

תפ לו הביא יוניברס כמר ארו
באיטליה. הרקולס בסיגנון קידים

 בשם ילדה נולדה בעל מאותו
ב בלבד אחד ומבט מאריסקה,

 כי מגלה משמאל שלמטה תמונה
 :העץ מן רחוק נפל לא התפוח

נו אינה 18 בת היום מאריסקה,
 כי אם במחמדיה, מאמה פלת
 של מידותיה אם יותר: קטן הכל

 102 — 54 — 89 היו מנספי־לד
 .99 — 53 — 82 למאריסקה הרי

מל בתואר אותה זיכה זה מראה
 העיתונות מועדון של היופי כת

בלוס־אנג׳לם.
 כל בברכה מקבלת מאריסקה

 שניספתה המנוחה, לאמה השוואה
 ש־ בשעה דרכים׳ בתאונת 1966ב־

במכו היתד. התינוקת מאריסקה
ארו שנים ״במשך היא. גם נית
ומפיו שינה מנדודי סבלתי כות
 אמא את הערצתי מחרידים. טים
 להיזכר ראויה שאהיה מקווה ואני

כבתה.״
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