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הרזון מקור מה ׳וווו איזו איש אך - נלוו ני״ב•
 כשה״תה נישאה ,19 בת כשהיתה התארסה היא

 הפיה סיפור אך .21 בת אם כבר היא והיום 20 בת
מדאיגה. תפנית קיבל. היפהפיה
 במועדוגי־החברים השמועות פשטו הסתיו בסוף

 ברובע בלבד, לדוכסים השמורים ^,האכסקלוסיבי
די שבלונדון: מייפייר  מאושרת. אינה די הליי
 לשונות של דיבורים שאלה בולם תשבו בתחילה

האחרים. של באושרם צרה שעינן רעות,
משהכירו: אחרת דיאנה התגלתה לאט לאט אד

 איתו ויחד התכווץ הוא — הזוהר החיוך עוד לא
 נעלמת החלה וגיזרתה התקמץ פיה פניה, קטנו

 ״בייבי לה קוראים החלו די ליידי במקום בהדרגה.
מצוברחת). (ילדה בלח׳׳

 קול שורה היתד, העיניים ממראה גרוע אך
 של התפרצויות אלה היו תחילה מחרות: ׳תקריות

 ממושבות ושתיקות בכי של התקפים הסבר, ללא זעם
 מרגוע כבית המשמשת העתיקה, באלטורל בטירת

 הנסיך שם כששהו אחד, ביום המלוכה. למישסחת
 כדי ויליאם, הקטן, בנם עם ורעייתו צ׳ארלם

 בחדרה דיאנה הסתגרה באקינגהם, חצר מחובות לנוח
 מטיפול לבד שעות, 48 במשך ממנו יצאה ולא

 ארוחותיו — התינוק לוויליאם הכרחיים ■בדברים
 ולא איש עם דיברה לא היא חיתוליו. והחלפת
שהיא. צורה בכל הברוגז את הסבירה
 ל־ ורעייתג הנסיך הוזמנו אחר־בך ימים כפה

הדוכסים כבוד: אורחי ארבעה עם םעודת־פלכים

 — העיקרית המנה בהגיע גאל. ונסיכי קורנוד של
 צלחתה את דיאנה דחתה גחלים, על חזיר של צלי

 לפי בשר.״ אוכלת ״איני והודיעה: ־בשאט־נפש
 שהמכובד עד להמתין הקרואים חייבים הפרוטוקול

 בארוחה להתחיל כדי האוכל, מן יטעם שבאורחיהם
 תוכנה שבמיטבח עד להמתין נאלצו הדוכסים הם. גם

 טעמה היא סלמון. דג — מנתחזליפין במהירות
 העיניים כשכל בידיה פניה את וחפנה כזית ממנו

בתימהון. מהולים ברחמים בה מביטות
 כפטרון המלכותית המישפחה שימשה למחרת

 לטובת באלברט־תול שנערך מיוחד קונצרט של
 דיאנה ״ליידי ׳בגפו. בא הנסיך אלמנות־מילחמה.

 המלכה הוריו, לפני התנצל טוב,״ מרגישה אינה
 שנשמעו בעת שקמו פילים, והנסיך אליזכת
 לא כבר כשאיש ההימנון. של הראשונים הצלילים

 המלכותי, לתא דיאנה הנסיכה נכנסה לבואה, ציפה
ל המביך המראה את הנציחו ומצלמחת־הטלוויזיה

 בפנים צ׳ארלס, הנסיך :צופים מילית 20 של עיניהם
שב דבר־מה, ולחש רעייתו לעבר גחן חמורות,
בידיה. פניה את והליטה הנסיכה החווירה עקבותיו

 והניתוחים ההשערות ופורחים עולים בינתיים
 גם ויש הנסיכה, של המוזרה התנהגותה בדבר

 שלא צ׳ארלס, הנסיך את ומאשימים לכת המרחיקים
 בחיי שהתחולל הקיצוני השינוי את להבין השכיל
 גם צריך לאהוב מספיק ״לא הצעידה: הנערה

טוענים. הם לעזור,״

בחצר מוקדמת נרתח שרה: הנסיגה
 ליידי של מזו הפוכה דרך שעשתה נערה היא שרה הליידי

 היום, ועגומת־פנים. ביישנית סגורה, והיתד, בארמון נולדה היא די.
 אינם הארמון וכללי הנסיכה מאמה התגרש שאביה אחרי שנים כמה

 של בתם שןרה, ופורחת. ועולה היא חומרתם, בכל עליה הלים
 שובבה עליזה, לנסיכה הפכה ונם,׳אמסטרוננ.ג וטוני מארגרט

ובסביבה בארמון נשף אף מחמיצה ואינה מעולה ורקדנית
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