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[!!ברדי:
 בעיקר היום, באירופה ביותר .המצולמת הנסיכה מי ספק כל אין

 הצטרפה. שאליה המישפחה למסורת בניגוד שעומד׳ מה היותה בגלל
 צ׳ארלס, הנסיך של רעייתו והיום ספנסר דיאנה לשעבר ׳די ליידי
 עינו את למשוך מצליחה שהיא עד להצטלם, כל־כך שונאת

 חיים, מלא משהו מתקבל לאור, התמונות משיוצאות צלם. כל של
 החביבה הלבוש צורת את לכך להוסיף. ואם. ורענן. טיבעי משעשע,

:התוצאות הרי — קימעה מפולפל ספורטיבי, הידור — עליה
 בכמה עליה הגדולה צ׳ארלס, של האפודה עם בג׳־נס דיאנה

 בחצאית דיאנה :מכונית של אפה על יושבת דיאנה ;מיספרים
 ומגלה טפח המכסה שקופה, בחצאית דיאנה ;ברוח המתנפנפת

 גרייס של בהלוויתה ביותר, האלגנטית כצעירה דיאנה טפחיים!
 בטקס הפה מלוא צוחקת שלמעלה, בתמונה דיאנה ולהבדיל, קלי,

 משובצת. חליפה לובשת כשהיא ביותר, הטובה חברתה של החתונה
 בגן- פרייד, קארולין והכלה, היא היו אתמול, זה היה כמו

 ביניהן חילקו יותר מאוחר ביחד, בקולג׳ למדו אחר־כך הילדים.
בינתיים, שבלונדון. סאות־קנסינגטון ברובע חדרים שלושה דירת
את לקשור העדיפה שהשנייה שעה נסיכה- משתיהן אחת הפכה
 מוניטין, בעל למיסעדן נישאה קארולין :שונה ממין בקיסרות גורלה
בכנסייה נערכה החתונה כארתולומיאו. ייליאב בשם צעיר

 לטירת לחזור הטקס אחרי מיהרה די וליידי בצ׳לסי, עתיקת־יומין
 שכן — לארוחתו ויליאם הנסיך ציפה שם שבסקוטלנד, באלמורל

עדיין. מניקה היא אם הנסיך. של בארוחתו נוכחת להיות חייבת אמא

בשלם אגשים

11 מה יודעת איני :קינסקי נאסטסיח
 נאסטסיה — ומיסתורית אצילית יפה,

 ואת הבימאים טובי את אליה מושכת קינסקי
 החתול, אנשי קללת הסרט בין שבגברים. היפים

 של דמות וגילמה שרדר פול עם עבדה שבו
 והאשה החיה בין שבתמונה (הדמיון אשה־פנתר

וסרט נאסטסיה) של האירוטיות את ממחיש רק

 מסריטה שהיא בנקם, ז'אל! ז'אן של חדש
 זו מה יודעת ״איני :נאסטסיה טוענת . ברומא,
 עבר, כשזה אך פעמים, כמה מאוהבת הייתי אהבה.
 בית על פעם מדי חולמת אני חלמתי. כי הבנתי

 הגיע לא כנראה, שעה, לפי אבל מישפחה, ועל
לכך.״ הזמן

גיווג״ן
בדי נמו להז־ביש

 הוא אופנאי, הוא איטלקי, הוא
 קצהו. ועד העולם מקצה מבוקש

 בושם השיק חודשים כמה לפני
 את הנושא שלו, בקו־הייצור חדש
בארצות־הברית ארמאני. :שמו

ה ״אופנת אחרי רבות משתגעות
ארמאני. ג׳ורג׳יו של עסקים״

 ראיון לו הקדיש טייס השבועון
 את כי טען, שבו עמודים, 16 בן

 שואב הוא האמיתית ההשראה
 הוא שבמילאנו. בארמונו עדיין
 הנון־קונפור־ של לאופנאי נחשב

 : 47 בגיל השקפת־עולמו ■מיסטיות.
 והמודרניזם הריאליזם ״בשבילי

 שמאחרי הפילוסופיה את יוצרים
 כך, מתכנן אני דבר כל יצירותי.
 יצא מאז ואמנם, ויילבש.״ שיימכר
 ניני מבית לעצמאות ארמאני

 עולם- הרגיש ,1974ב־ צ׳ירוטי,
חליפות :חדשה ברוח האופנה
 וחולצות עור מיכנסי יוניסקס,

עצמה. את הוכיחה השיטה משי.
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