
מלכות״□ התגים של
 חצר״ חייבת אבא, להיות עומד וכבר התחתן שצ׳ארלס אחרי
 הם בתור הבאים הלהיטים הרפרטואר. את לחדש הבריטית המלוכה
דריו, הנסיך  עד זכה שלא — יורש־העצר של הצעיר אחיו אנ
 ושל מאדגרט של בתה שרה, והנסיכה רבה, לתשומת־לב עכשיו
ארמסטרונג־ג׳ונם. טוני בנפרד, בעלה

ם בוי1111א . ל ש ב

 לפני שעד הצעירה, הגברת אצל בעיקר היא הגדולה ההפתעה
 בולטות שיניים עם מתבגרת ילדה כסתם נראתה מעטים חודשים

 בת כבר היא היום ברורה. לא ואישיות מדי, עגול פרצוף מדי,
 העתיד לקראת וביגדי־קרב צבעי־מילחמה ללבוש זמנה והגיע 18

לבוא•
ג ביורן ״מנזנת־סנים״ שכמה זג׳ החלים האם :סו

 רחבי מכל גוייסו ולאופנה לעיצוב־שיער לאיפור, מומחים
 הופיעה שרה הנסיכה לבוא. איחרה לא והתוצאה — הממלכה

 דרך ואין ווג, היוקרתי האופנה ירחון של בשער דצמבר בחודש
זוהר. לברבור הפך המכוער שהברווזון לקבוע מזו טובה

..מסנת־הוגר■? ולהיות וויקטעית הסבה1 לגיסו

 הצעירה הגברת על שנודע מה כל בהפתעה. גבה הרימו רבים
 זוהרת. לא אבל ספורטיבית קאריירה על אולי, רמז, לכן קודם

הבכור, אחיה עם מהלומות ולהחליף להתקוטט שהירבתה למשל,
העצים, צמרות אל לטיפוס כמוה מאין מומחית שהיתה דייוויד,
אופניים. על ובדהירה

אופייה אבל לאביה דומה היא שבחיצוניותה עליה אומרים
׳וומדת שרה ליידי וחושנית. עצמאית תוססת, :אמה את מזכיר

 שאותה בחדלוס, בשם במיכללה נופים ועיצוב מודרנית אמנות היום
 שהם שהשניים, הראשונה הפעם זוהי הקודם. בקיץ אחיה סיים

 המיבחן — טוענת היא כך — עבורה וזהו נפרדו, מאוד, קרובים
הוריה. של הגירושין מאז ביותר הקשה

 הטניסאי של פעילותו היתה האחרונה בשנה
 מצד יחסית. מצומצמת כורג, כיוון השוודי,

 אשתו של הבריאות בעיות ממנו מנעו אחד
 ום שני, ומצד חשובים, טורנירים בכמה להשתף

 עוד מקדיש הוא שאין היה נדמה השתתף, כאשר
מי מקנרו ג׳ון זה. לעיסוק מעייניו כל את י נ׳  ו

ב בכבוד, השנה התחלקו האמריקאים קונורס
 זוכים שבו הרב הכסף מן הארי ובחלק תארים

טניס. בתחרויות והמנצחים המשתתפים
דרו בעיירה הרחוקה, בשוודיה השעה, באותה

צפוני בספורט עינו לשים בורג התחיל קטנה, מית

 להתקבל בקשה הגיש הוא הוקי־קרח. :טיפוסי
 עיי־ ,בשוודיה השנייה בליגה המשחקת לקבוצה

 התבשר כאשר במיוחד ושמח קפדניים, מיבחנים
 המקומית. החובבים בקבוצת כחבר יצורף שהוא

 וימבלדון, של והתהילה הזוהר מן מאוד רחוק זה
 שבהם מיגרשים — ורולאן־גארום פלשינג־מדום

בעבר. הצלחות בורג קצר

בורג, בינתיים כבודו. אדם של רצונו אבל
 ותמונה לצלמים, מציאה הוא הקרח, מישטח על גם
ביותר. הטובה ההוכחה היא זו
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