
אבא עם חובשות חגחאקו: ססנאו׳
ר:"ה והנסיד גרייס הנסיכה של הצעירה בתם סמפאני,

 מישפחתה שערכה כפרית, בחופשה אביה עם משתעשעת ממונאקו,
גסטאדט. עיר־הסקי ליד בשיינריד, המושלג במעונה

 אחותה בעיקבות במהירות הולכת בפאריס, הלומדת סטפאני,
ספור תחביבים בעלת חברותית, כנערה ידועה היא קארולין.

 רומן על שמועה נפוצה לאחרונה משתנים. ומצבי־רוח רבים, טיביים
קנדי. אדוארד של הבכור בנו הבן, קנדי טדי ובין בינה

אלוה של הוא וחלמ׳ה סנחאוט: חד
 ׳פחות הרבה :סטיוארט דוד המישפחה איש נראה גד
 יחד איפור, וללא מאורגנת בתסרוקת הבימה, על מאשר מטורף

 ג׳ורג׳ לשחקו הקודמים (מנישוייה א*טלי ובנה אלנה אשתו עם
 שני ולאלנה סטיוארט שלך) אני (הלילה רוד לזמר האמילטון).

השנה. בן ושץ השנתיים בת קימברלי משותפים, נוספים, ילדים
 סטיוארט יצא בינלאומי, להיט הפך האחרון שתקליטו אחרי

מישפחתו. על ויתר לא אך ובקנדה׳ בארצות־הברית לסיור־ניצחון

ס 11*11111) ל ש ב

חחר׳ון לווטיפת השזאקים באופש מעיל זי: ׳ליידי
 בקווים ממוקדות הגדולה בריטניה של עיניה כל

 של אשתו די, הליידי של והולכים המתעגלים
חגי הזדמנות בהריון. הנמצאת צ׳ארלם, הנסיך

 נמצאה דיאנה של החדש המראה את להציג גית
 בכנסיית להתפלל באו ואשתו כשהנסיך בחג־המולד,

וינדזור.
הספורטי פעילויותיה את מפסיקה אינה הנסיכה

ארו טיולים ואוהבת שחייה חובבת היא — ביות
ברגל. כים

ומקו אלגנטי לבוש סיגנון לעצמה אימצה דיאנה
 את מדגיש שאינו בכך מעלותיו שעיקר כאחד, רי
מת אם גם — התמיר לגופה ומחמיא המותניים, קו

דיאנה. של — עגל
 זו) בתמונה (הנראה הקוזקים בסגנון מעיל זהו

 השנה. אירופה את שתקף העז החורף את הולם שגם
 את מזכיר דיאנה של המעיל אם פלא זה אין

ד״ר של המושלגת בסיביר לאדה של מעילה

 אם- בפרוות מרופד ארוך, מעיל זהו :ז׳יוואגו
 לצוואר, צמוד הקוזאקים, בסגנון אפורה, טארקאן

 כובע בפרווה, המעוטרים מוכנסים שרוולים עם
הפרווה. מאותה כפות־ידיים ומחממי תואם

הו בכנסייה, לברכה ילדים כשבאו זאת, ובכל
 כדי המסורתי המחמם מן ידיה את הנסיכה ציאה

שצריך. כמו — הצעיר הדור ידי את ללחוץ
 אחר, מראה לעצמה אימצה היא הערב בשעות

 רונזיאו של הבכורה להצגת פחות. לא רומנטי
 במעיל הופיעה היא הקובנט־גאח־ן, בתיאטרון ויוליה

לבן. שועל פרוות של
 עיתון־אופנה, כל מעטרים הנסיכה של בגדיה

 בכל לחיקויים ובעיקר, מעמיקים, לניתוחים וזוכים
האפ המחירים ובכל החומרים בכל הממלכה- רחבי

 של מעריציה שמועדון כך על לדבר שלא שריים.
מב ביותר פעיל אבל בלתי־רישמי, מועדון דיאנה,

 בבס־ השנה כאשת אותה הכתיר יחסי־ציבור, חינת
למיניהם. הנשים אוני
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