
קיי? ידידי תהפוו האם סטאוק: קו
 חופשיים המאוחדת הממלכה נתיני של שחייהם לומר קשה
ס הנסיך של בביתו כחולים שמיים הנה, מדאגות. ל ר א  ועננים צ׳

רו. אחיו של עתידו על ד  מאיי מילחמה כגיבור חזר אמנם הוא אנ
 במוסטיק חופשה (אותה לו ונמחלו כמעט נעוריו חטאי וכל פוקלנד,

 כמה גילו שבו לרגע עד העירום) בעברה שנתגלתה שחקנית עם
 ״לארמון שהורתה: יפהפיה צעירה הסיעו ידיהם שבמו נהגי־מוניות,
 אלא אינה זו, בתמונה הראית נערה, אותה בבקשה.״ באקינגהאם

ק, קו הכוכבנית ר א ט  ממשיך אנדרו לבין בינה החשאי שהרומן ס
 ממנו שביקשה יפהפיה על סונית, נהג בראנץ/ ג׳ון סיפר לפרוח.
 !לד. ענה באקינגהאם,״ לרחוב מתכוונת ״את לבאקינגהאם. לנסוע

בבקשה." הראשית ולכניסה באקינגהם, לארמון מתכוונת אני ״לא,
קיי. לליידי להפוך עומדת סטארק שקו בבריטניה מרננים עכשיו
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 בכל אבל אמא, בלי הראשון חג־המולד זד, היה
ה הנסיך הקפידו זאת ־ ,ילדיו ושלושת רניי רו א  ק
י לין אנ פ ט ט ס ר ב ל א  נושן ישן מינהג לקיים ו
 העובדים ילדי את לארמון להזמין :מונאקו חצר של
 את המולד חג של העץ מן ולהוריד הארמון, של

 על במיוחד אהוב שהיה רגע היה זה מתנותיהם.
ם. הנסיכה דיי וב בחום זאת לעשות נהגה היא ג
 היא הפעם ילד. לכל זמן מקדישה כשהיא פשטות,

קארולין של רצונם זה היה אבל שם. היתד, לא

אמם. של מנוהגה לשנות שלא ואלברט סטפאני
 את לילדיו מחלק רנייה הנסיך החל בינתיים

 אל- הנסיו־היורש רעייתו. של הציבוריים תפקידיה
 מונאקו של האדום הצלב נשיא מעתה יהיה ברט

ה של הקרן בראש מועדון־הגן. נשיאת וקארולין
 תעמוד למחול האקדמיה רקדני לעידוד גריים נסיכה

 סטפאני נשיא. כסגן לצידה יעמוד ואלברט קארולין
 הבגרות גיל באשר שרד, מתפקידי עדיין פטורה

ואחת. עשרים הוא מונאקו בנסיכות

:111 ננס•
הואשונה הגבות

השסית עול ישנה
_ _ _ _ _ _ ו ——_

 אפריקה של הלבן בבית גם
 חג־הפולד, את העובדים ילדי חגגו

 עליזה נראתה הראשונה והגברת
 יחד השטיח על ישבה היא ביותר.

 צוות ילדי כולם ילדים, עשרות עם
 מיוחדת בהופעה וחזתה העובדים,

ה לילדה כעת שנחשבת סי של
 :בארצות-הברית ביותר פופולרית

לין יו אדמונית, היא קוויך* איי
ולרא ולשחק לרקוד לשיר, דעת
 זוכה אנני, בכיכובה, הסרט ייה,

 בעובדה ובהתחשב רבה. להצלחה
 מתוך זה בתפקיד זכתה שאיילין

 את מגבירה רק מועמדות, אלפי
ההתפעלות.

מאחו אבל ,11 בת היא איילין
 הופיעה היא :עשיר נסיון כבר ריה
 את ושיחקה 5 מגיל הבימה על

 היא אנני הבימה. על גם אנני
 שד,יתד, נודדת, להקה גיבורת

 בארצות־הברית ביותר מפורסמת
 גריי. הארולד להקת ,40,*ד בשנות
 את פיני אלכרט משחק בסרט

 החבר את המאמץ. אביה תפקיד
 החמודה היתומה של ביותר הטוב

 בשם מתולתל רועים כלב משחק
די.  הגיעה הלבן הבית אל אבל סנ
לבדה.
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