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אבא 011 לסיור יזצא ו׳ריאס איאורס: זונסיו
לתפ הרצינות בכל התגייס צ׳ארלס הנסיך

להצ המעדיף פיליפ, אביו, לעומת אבא. של קיד
ומעו סוס, על רוכב כשהוא או כלבו בחברת טלם
 עריסה. מנענע או עגלת־תינוק דוחף נראה לא לם

לח מודרני גבר של נוהגים צ׳ארלס לעצמו מסגל
 בל־יעבור תנאי זה שהיה האומרים, ויש לוטין.

 לארמון די הליידי שהכניסה החדשים בסדרים
באקינגהם.

 לבחור עומדת שהיא דיאנה, הודיעה מכבר זה
 ולהש־ אותו להאכיל בעצמה, היורש צעצועי את

נמ שהיא זמן בכל עצמה, בכוחות לישון כיבו
שנב האומנת, המאוחדת. הממלכה בגבולות צאת
 לובשת אינה מארגרט, הנסיכה עצת לפי חרה

תם־ מוטלים צ׳ארלס על ואילו מטפלת, של מדים

ם ל עו ה ה 2352 הז

 חלד. עליו גם כלומר, אשתו. לשל דומים קידים
 ביחד שניהם וכאשר היורש, עם היומי הטיול חובת

נושא אשר הוא צ׳ארלס התינוק, עם מטיילים
 או אומנת ולא בתמונה, שנראה כפי העריסה,

שומר־ראש.
 באווירה לגדול צריך תינוקה כי סבורה דיאנה
 כמה ועם הטבעיים להוריו קרוב לחלוטין, נורמלית
טקס. וגינוני מתווכים שפחות
 של המעורערים הנישואין חיי כי הסבורים יש

 מילדיו פיליפס מארק של וריחוקו אן הנסיבה
 נחישות את בדיאנה הגבירו רק היום־יום, בחיי

 וטבעית, הדוקה מישפחתית מיסגרת לקיים ההחלטה
להיפך. ולא הפרוטוקול את ולכופף

ובמזל שו■ חן :סביצק־ה סבטמה
 זאת רחבת-הריקודים. על שנוהגים כפי בחלל להתנהג אפשר

 לרחף שיצאה השנייה האשה סכיצקיה, סבטלנה רב בחן מוכיחה
 בחללית שיצאה הרוסית הקוסמונאוטית היא סבטלנה החיצון. בחלל
 לה גרם לא 34 בגיל .7 סאליוט החלל מעבדת עם להתחבר 7 סיח

 הכל ״בסד עבורה. חידוש כל בו היה ולא ריגוש, כל הזה הניסיון
 אמריקאיות, שמונה ולעוד ארצי, מבנות אחרות לחמש הצטרפתי
בלבד.״ לגברים אינו החיצון החלל כי המוכיחות

היאנסה וול וחלם דינה: נאוה
 השאה אלמנת את ובחיוכים בנשיקות קיבלה סופי המלכה

 השתיים מפוארת. יאכטה של סיפוגה על דיכה, פארה הא־רני,
 בלוויית התארחו, המלכות שתי בים־התיכון. מסע־שיט על התענגו
 כי מארחת, זו אין נאבילה. אצל קארלוס, חואן והמלך ילדיהן

 חאשוקז׳י, עדנאן למיליארדר השייכת היאכטה של ממה אש
דה־מאיורקה. פאלמה בחוף לרשותן אותה שהעמיד
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