
בכספת מחזיקים תחתיים חאן: פרז
 מעדיפות נשים — ידוע סוד גילה הגרמני, האופנאי האן, פרד
דופן. יוצאת בצורה זאת מימש לאחרים בניגוד אבל יהלומים.

על־ מיוצרת שבתמונה הדוגמנית על הנראית המעודנת המערכת
 מיספר כשכל עותקים, של מצומצם במיספר האן סילביה בית ידי

 גם פיקאסו. של ליטוגראפיה כמו בדיוק הבית לחותמת זוכה
 בעובדד. בהתחשב דולר. 5000ס־ יותר קצת — אמנותי הסחיר

 היא בלונדון זאת ולעומת קונה, לה נמצא טרם עצמה שבגרמניה
 תומצא בקרוב כי נראה סלפריג׳ס, הכלבו בבית ביותר מבוקשת

 לפעמים לחדרי־הנוחיות. אולי או לחדר־השינה מיוחדת כספת גם
ז לא להתפשט, גם צריך

 ביקר טרם עוד האדום, הסיפרון מתורת להפשיר התחילה כשסין
 קארזץ. פייר הצרפתי ד,אופנאי בה ביקר שטרן, אייזק בה

 בינתיים מערבית. אופנה של חדשה רוח פקין לרחובות הביא הוא
 הצרפתית. השמפניה אפילו — ולהבדיל הקוקה־קולה, גם לשם הגיעה

 מיסעדת־ בפתיחת אורח־הכבוד היה קארדן פייר החלוץ לא אם ומי
 בה מגישים פקין בנוסח ברווז וכשתחת ? בפקין מקסים האומה
תה. במקום שמפניה בהתאם שותים פאריס. בנוסח מפולפל סטייק
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 הטגים ממיגרש השוודי הקרחץ של פרישתו
 וכדי — ביותר הקפואים הלבבות את להמים יכולה

 איש של הקאריירה לו יקרה כמה עד להוכיח
 בשנית התחתן פשוט הוא בשנייה. זאת עשה נשוי,

 מאריאנה, הבלעדית, ואשתו היחידה, אהובתו עם
 כל שלפי אחרי באנקוק. של הוורדים בשוק והפעם

בריקודים הזוג בני צפו התאילנדית המסורת כללי

 ענדו ובקרב־תרנגולים, בהתאגרפות מסורתיים,
 כסמל לראשיהם, הלבנים הסרטים את השניים

 האלוף של הוריו גם נכחו הזה בטקס לנאמנות.
 אהבה במילות השתמש לא החתן אך ומאמנו,

 (יקרה .סקומפה״ לאהובתו לחש אם כי תאילנדיות,
הכלה). של שפת־האם ברומנית,
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ולבן ׳113 עיר

 מה לרכיבה. נולד פשוט הוא
 פרשים של בנם הוא הרי הפלא?

 תגובתם היתה כך ומלידה! מבטן
 כולם מלכותיים, לוויה בני של

 אליזכת המלכד, של ממקורביה
ה אחרי בזזרדה שעקבה השנייה,

 הנסיך פייטר. מאסטר — רוכב
 מזהירה דהירה הפגנת !ערך5ה־ בן

 טריגר שלו, הפוני על ומיקצועית
 בצגיעות רכבו כשלצידיו שמו,

 מארק ובעלה אן הנסיכה הוריו,
 את זה הכירו השניים פיליפם.

 ולכל המירוצים, מסלול על זו
 ׳תאונות של היסטוריה מהם אחד

 למתיחות הסיבה זו אולי רכיבה.
 תנועו־ אחרי המלכה עקבה שבה
 הרוכב אך הקטן׳ נכדה של ׳תיו

ומאושר. מחייך נראה הצעיד
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