
ם שיס1א של  של וגיטנח והיבנס איך ג־וס: וובוםב
ברוטב שניצל של מיושם ולגנוב בנסו!

המלכות* הצי של חחזממת מדר :ומידו׳! הנסיו
עיתוני היבשה. על גלים להבות מהשיר

שיניים תורהת וההלכה חוגגים בדמיה
 שהזוג בריטניה, עיתוני גילו שבו הרגע מן

 ומר כגברת מוסטיק הרומנטי באי שנרשם
 והכוכבגית אנדריו הנסיך אלא אינם קיימכרידג׳

 הים. מגלי יותר בריטניה סואנת סטארק, קד
 קשה התמודדות לנסיך נכונה היבשה על כי נראה

■פוקלנד. בקרבות שידע מזו כמה פי
 בנה: על פקדה ״אמא מאשרת,׳׳ אינה ״המלכה

 ״אמילי ?״ את מי קיימברידג/ ״גברת הביתה,׳׳ הזרד
 לכותרות דוגמות כמה רק אלה — עימנואל״ או

 של בעברו ותו יתג כל ■הערב. עיתוני את המפארות
 ותמונות תאריכים עם הנייר, על מועלה אנדריו
 המלוכה מבתי לילדות מחברותיו החל בצידו,

אפשריים. ובלתי אפשריים בשידוכים וכלה האחרים
 שם לאנדריו יצא אירופה, נסיכי מכל ואמנם,

ארלס אחיו פרשיות על שהאפיל קאזאנובה של  צ׳
 כשהיה ,1978ב־ די. ליידי את לאשה נשא בטרם
 קליאו את הכיר גורדונסטון, בפנימיית עדיין

 היא ידוע. סקוטי אדריכל של בתו נתניאלס,
 אהו״בך אבל לווינדזור, המלכה על־ידי הוזמנה

 והצטרפה סיבה לציין בלי הקולג׳ את במפתיע עזבה
 ליידי של השנה היתד. 1979 באהאמס. באיי להוריה

 וסטמורלגד, דוכס של בתו פיין, קאמילה
 אנדריו את והעדיפה ככלה לצ׳ארלם שנועדה
 אחות של בתה דיצ׳מונד, קריסטי את לפלירט.
ת המלכה הזמינה רתמניה, ג ז לי לילה לבלות א

 אחריה מייד אך הנסיך, דרישת לפי בבאקיגגהם,
 של בתו ,22ה־ בת קארי ג׳מה לתמונה נכנסה
 שיעורי את לאנדריו שהעניק חיל־האוויר, מפקד

 של לווייתו בת היתד, קארי העלמה שלו. הטיסה
 מאדגרט, הנסיכה של 50,־ד הולדתה ליום אנדדיו
לעתיד. תחזיות שהולידה עובדה

 עם אחת במרכבה הגיע 1981 אסקוט למירוץ
 דוכסית ה ■בשם מהודרת, ו נשואה צעירה אשה
 רומן בדבר השמועות את והזים רוקסכרגה, של

ושח דוגמניות בחברת הנשואה האשד, עם אפשרי
 איתו ניהלה דאיז, קים מהן, אחת רבות. קניות
 כשיצא ממנו נפרדה אך חודשים, שישה בן דומן
 הראשונה, לחופשתו, משם בשובו פוקלנד. לאיי
 ואשד, מ^זזמר של להצגה אלמונית אשה בחברת יצא

 לחברתו העיתונאי^׳ סבורים כך כיסוי, היתד, זו
סטארק. קו אז כבד שהיתה האמיתית,

 עם הקשר את להדק המלכד, הורתה בינתיים
 השידוד את לספק העשויים המלוכה ׳בתי שני

 המלוכד, ומישפחת ספרד מלך של בתו :הנבחר
 ■שהגיעה אלגה, בשם בת קארלדם לחואן מיוון.

 ושמה בת מיוון הגולה ולקונסטנטין לפירקה,
 בהזדמנויות אנדריו עם נפגשה שכבר אלכסייה,

 גרים רעייתו, מארי, ואן קונסטנטין כי ■שונות,
 קתביס יחסים ומקיימים בלונדון, אחדות שנים מזה
ופילים. אליזבת עם

שגורות הזרויות כשכר ליגון
 בסידרת המושל של ביזתם מהמולת לנוח ביותר הטובה ״הדרך

 נהגה שלי שסבתא כמו שם ולבלות למיטבח להיכנס היא בנסון,
 :ומדגיש הטלוויזיונית. ד,סידרה כוכב גיוס, רוברט מצהיר ■לעשות,״

לאלתר.״ לדעת צריך להנות, כדי כאן, בתסריטים, כמו שלא ,״אבל
 בנוסח בשניצל אותם ולהפתיע אורחים להזמין רוצה מישהו ואם
 רישמו: אז שלו. האישי ברפרטואר ■רק הקיים משהו הנה בנסון,

 כפות 4 ״אסקלופ״), קוראים שהנוכרים (מה עגל שניצל גרם 770
 דקיקות ■לימת פרוסות 6 בשר, מרק ספל 3/4 זות, שמן כפות 4 חמאה,
 הבשר את ומפלפלים ממליחים כך: עושים לימון. מיץ כף כנייר,

 בצוותא. והשמן החמאה את מחממים כבד במחבת בקמח. וטובלים
 בנועם, ומטגנים בצוותא, פרוסות חמש מותר הפשר, את מניחים

 לצלחת. מעבירים משהשחימו, צד. מכל דקות שתי קטנה, אש על
 ספל חצי מוסיפים בלבד, דקיקה שומן שיכבת במחבת משאירים

 הפשר את מחזירים מתמדת. בחישה תוך לדקותיים ומרתיחים מרק
 דקות 10 במשך ומבשלים מכבים הלימה. פרוסות את עליו ומסדרים

הסידדה. נעימת את הזמן באותו לזמזם אפשר שהתרכך. עד
 מביט כשהלימה מחוממת, צלחת על הבשר את מניחים להגשת:

 הרוחשים למיצים שנשאר המרק ספל רבע את ומוסיפים מלמעלה בך
 לעניין ■להוסיף מומלץ הכשרות על להקפיד לאוהבים במחבת.

העגל. על הכל ולמזוג חמאה, כפות ושתי לימה מיץ כף גם

ב5 ?358 הזה ןזטולם


