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בגשם אשיו שיו :אליזבם המלכה
בהפ זוכה .56ה- בת השנייה. אליזכם המלכה

 מראש חזויה היתה בהן הגדולה האחרון. בזמן תעות
 היתר. ביניהן ביותר הפיקנטית סבתא. היותה —

 שתי בין אך שלה. בחדר־השינה ללון שנטה האורח
ו־ תושייה לגלות אותה שאילצה אחת היתד. אלה

 מישמר־ וסקרה חגיגי במיסדר כשרכבה — קור־רוח
 בסופה נתקלה המלוכה, מישפחת הרחבת לרגל כבוד
 עפעף הנידה לא וינדזור אליזבט סוחף. מטר עם עזה
 לעבר המשיכה היא מקום־מסתור, אחרי תרה ולא

שפתיה. על רטוב כשחיוך מלכותי, בשקט ארמונה

 שווואנ<ו: אונווו
תמימות 0י1ש חמש

שווארצנגר, ארנולד כשזכה
 יוניברס, מר בתואר שנים, 14 לפני

 את לנסות רבות מעריצות התנדבו
ה של העתידות כבנות־זוגו כוחן

 מאוחר השרירים. מגודל אוסטרי
 עם קולנוע לכוכב משהפך יותר,
להיש שרירים, (לנפח סרטים שני
 על אף התור. התארך רעב) אר
 מבטיח השלישי כשסירטו כן, פי

 בקוב שיוצג (קונן, קופות לשבור
נא שווארצנגר נשאר בישראל),

 מריה שנים חמש מזה לבת־זוגו מן
 ובתה טלוויזיה כתבת שרייבר,

 קנדי הנשיא של אחותו יונים, של
המנוח.

 הוליוודי מסרט תמונה אינה המשכים בשלושה הנשיקה תמונת
 היא בהוליווד, שצולמה אף ממונאקו הנסיכה קלי, גדיים של חדש

 אליה פנה האחרונים מביקוריה כשבאחד קרה זה במציאות. התרחשה
לו. העניקה וגרייס ביקש הוא נשיקה. וביקש ברחוב שוטר

 אי-אפשר שנים כמה שלפני טוענים, הפיאודלית המישפחה ידידי
 אבל ספורטיבית. ברוח לא אפילו מצידה, שכזאת להיענות לצפות היה

 דד בשנה ורעייתו, רנייה הנסיך של האחורית בחצר שאירע לאור
 עולם לה מחפשת השמועות, פי על גריים, פלא. זה אין אחרונה,

 לארצותי פעמיים השנה טיילה למשל, כך, לבעלה. שייך שאינו משלה,
 של המסורתי הליווי ללא בפאריס שלם חודש בילתה בגפה, הברית
בעסקי־השעשועים. לעבודה חזרה מתכננת החלה ואף רגייה

 כבר עתה בני״הזוג. של הפומביות מריבות מקובלות היו לא בעבר
 ממלכתם ברחובות ורנייה גרייס בין קולניות התנצחויות על מספרים
 מתוח שלושה מבלים שהשניים לעובדה התרגל החלו משותפים וחברים
נפרדים. לאירועים השניים את מזמינים והחלו בנפרד, חודשים ארבעה

 שלבטי מחכים אחרים מגיבה. אינה מונאקו ארמון דוברת בינתיים,
 טוענים ביניהם הפסימיים יעברו. זאת, מכנים שהם כפי גיל־המעבר,

 הקתוליים נישואיהם משום אך מזמן, כבר יחד חיים אינם בני־הזוג כי
ביחד. להישאר מעדיפים הארמון, של החסודה ותדמיתו
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