
 ביאטריקס, הולנד, למלכת הגדולה בריטניה של קסלת־הפנים
הראשו הגברות כאשר ראשונה, ממדרגה אופנתי אופי משים בלי לבשה

 הנסיכה כמובן, דייתה, המנצחת חדשים. כובעים הפגינו אנגליה של נות
 המצומצמים ■לממדיה שחזרה וגיזרתה, לעין הבולט מיופיה לבד דיאנה.

 מתחסדות שמלות עוד לא בהעזתח. קינאה מעוררת היא הלידה, מאז
 עם בלוזון ,בגיזרת שימלה אם כי לקבלת־פנים, מחוייטות וחליפות
 בת־ ונוצות ספורטיבי כובע־לבד בתוספת כיווצים, בעל נשי צווארון

 הקודם, הדור כבת הימנית) (בתמונה א[ הנסיכה נראתה לידה יענה•
 מרגרט לראש־הממשלה .בגילה, מאשר יותר בטעמה, קרובה והיתה

ר. צ׳ א  מעוגל בכובע אן :המאה תחילת בסיגנון כובעים חבשו שתיהן ת
סאטן. סרט עם קטיפה בכובע ותאצ׳ר קצרה, הינומה עם
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הילדים ואלזסה: לו
 של פעוטיו שני ציפו 1981 ,בדצמבר 13 מאז

 הצוחקים הילדים אבא• של תמונה עם ואלנסה דף
 אמם, על זמן באותו שעבר מה את בדיוק הבינו לא

 בגללם קור־רוח,־ על לשמור שהשתדלה דאנוטה,
 ויקטוריה. מאריה ביותר, הקטנה התינוקת ובגלל
המנ אשת יכולה מאוחדת, שוב כשהמישפחה היום,

 ומה רחשי־ליבה את לגלות סולידאריות של היג
כלוא. היה שבעלה הזמן כל במשך בתוכו הסתירה

ודא שמועה, רדפה שמועה קל. דבר זה היה ולא ,
 המעמסה, כובד את לבדה לשאת שנאלצה נוטה, •

 את אטמה היום־יומי, הקיום של והן החינוך של הן
הגיעו תחילה וחיכתה. להאמין סירבה אזניח, את

אמא עם בנית חינו
 לא־ בצודה במישקלו עלה ׳בעלה כי עדויות אליה

 תרופות של תוצאה כנראה — אדיש והפך טיבעית
 בעלה כי לה הוכית אצלו שערכה ביקור מרגיעות•

 משבר בא אחר־כך קשה. תקופה הוא גם עבר אכן
 גדאנסק, שבמרידות המרכזיות הדמויות אחת :חדש
 מחבריה, ארבעה עווד עם יחד ואלנטינוביץ׳, אנה

 שבשליטת פסיכיאטרית למירפאר, לפתע. הועברו
כא קשה, במיבחן הועמדה אחר־כך מישרד־הפנים.

 לגלות לצאת ירדזלפקי הגנרל בשם לה, הוצע שר
 סירבה. — בעלה עם בהתייעצות מישפחתה. עם

 מאושרים, ילדיו אח מצא הביתה, ואלנסה כשחזר
עליהם. שמרה אמיצה אשד, כי המוכיח במצב

1 המצוודה אל לרגע לחזור :באתו נריז״ם
 שפשוט הצרפתי הבד של בהא־הידיעה הכוכבת החליטה 1973ב־

 מהתסריטים, מוות עד משועממת היתה רדו בא בריז׳יט לה. נמאס
 הקיפה שם בסן־טרופז, מחבוא למקום פרשה היא ומאנשים. מצלמים

 בעלי־חיים, להצלת מוקדשים מאמציה כשכל היום, בחיות. עצמה
 בסרט בצרפת מרשתות־הטלוויזיה אחת עבור להצטלם בריז׳יט ניאותה
החיות. הן הראשיים כשהכוכביס חייה, על תיעודי
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