
111111111 חדשת, שש סאזזלין: הנסיכה
 ועולזים שמחים רוסליני, ורוכרטינו ממונאקו קארולין הנסיכה

 הולדתה יום את הנסיכה חגגה כאשר שנה, לפני האחרונים. בימים
 התגרשה עתה זה השפל. בשיא מצב־רוחה היה בינואר) 26(ב־ 24ה־

 הראשונים בעמודים שתועד האהבה, רומן ז׳דגו. פיליפ מבעלה,
 ובגיל מסחררת, במהירות שירטון על עלה האע־ופית, העיתונות כל של
ונעזבת. עצובה אבל מפורסמת נסיכה היתה היא 24

 את הידקה היא משמעותיים: שינויים הביאה שחלפה השנה
 — צרה בעת ונאמנה רחבה כתף שהציע ידיד־נעורים עם קשריה

 השניים רוסליני. ויוברטו כתמן אינגריד של בנם רוברטינו,
 והנסיכה רגייד! הנסיך לפני רוברטינו, הוצג וכעת ביחד לבלות החלו

הנסיכה. של הרשמי כבחיר־ליבה גדיים,

הסם :ומטי אוהלו!
סינח־ביסחון שו
לחלי כיגו מוטי אורנדה את

 בעולם״, ביותר היפה ״האשד■ פין
 ועוד חטא״, של גוף עם מלאך ״פני
שבחים. וכהנה כהנה

מאר־ דבימאי כמו אדם לא אבל
 של חלום הגדולה, (הזלילה קו

 מלאך. בכנפי יסתפק פרדי, קוף)
 בעבר פעם כבר בה השתמש הוא

 שנאסר האחרונה, האשה בשם בכרם
 שז׳ראר משום בישראל להצגה

 אבר־ את לעצמו חתך דפארדייה
 אותו. כשעזבה ייאוש, מרוב המין
 כשהיא הסובלת, היא אורנלה עתה

 חושניות שטופת יצאנית מגלמת
 המאלפות חוויותיה שבין ומיסטיות,

 שונים במקומות סיכות תקיעת גם
מימין). (התמונה בגוף

בעולם ים1ו11ם

החיות אבל חיות ת1אזו המלוכה וזישנתת :אן הנסיגה
י 00 ננשוט׳ מתנהגות ו מלכותית מישמוות נ

 הרבה בחיבתה ידועה האנגלית המלוכה מישפחת
 סוסים, על באולימפיאדות רוכבת אן הנסיכה לחיות.
 צ׳ארלס הנסיך פיליפם. מארק בעלה בחברת

פולו. במישחקי סוסו על דוהר להצטלם מרבה
 שלושתם אהבה. תמיד להם משיבות לא החיות אך
 סרבנים ארבע על הולכי כאשד מעט לא נחבלו כבר

 התחשבות שום ללא האוכפים מן אותם השליכו
הפרוטוקול. בכללי
 אנגליים. לנסיכים מתחצפים פרסה מפריסי רק לא

 השלי־ הגיעה כאשר זאת. עושים שוטים כלבים גם
השנה, סוף לחגיגות באלמוראל, לטירת הנ״ל שיה

 במינו, מיוחד שדים במחול להשתתף, נאלצה היא
 של זה שלהם. הלבראדור כלבי שלושת ביוזמת

 המדרגות במורד אותו שיגררו דרש פיליפס מארק
 של זה מגבהים. פוחד הוא כי המלכותי, המטוס מן

 י מכל בעליו את שגילגל כמעט צ׳ארלס הנסיך
 לקרקע להגיע מיהר הוא כי המטוס, של המדרגות

 שישאו התעקש אן הנסיכה של הכלב ואילו מוצקה.
 חבורה עם שנמנה למי וכנאה כיאה כפיים, על אותו

כך. כל נאצלת
 ביאוש אוחזת כשהיא אן, הנסיכה נראית וכך

 דייל של כפיו על שנישא הכלב, של ברצועה
המלוכה. מישפחת
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