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השבוע סוף עוד אווה שיואע: ודאק סוף1 או
 לנידיורק סאריס ראש-עיריית של קפיצתו

 הרבה בה היה אבל אחד, שבוע סוף רק נמשכה
 עמיתו, אצל התהבל שיראה ׳אל! ז פולקלור.

ד נידיורק עיריית ראש  מיש־ בחמימות קוץ, א
אדיר בחיבוק אורחו את קיבל קוץ׳ ממש• פחתית

 ז׳אקארד אריגת שעליו צעיף, במתנה לו והעניק
 ״אני העיר: של המפורסם המיסחרי הסמל של

 מצוייר 0 האות (כשתחת ניו־יורק״ את אוהב
 מצויירת זו סיסמה תפוח). אחת ופעם לב אחת פעם

וחפצי־שעשועים. קרמיקה סיפלי טי, חולצות על גם

 סלאודץן

 סאותאיס

: ז׳׳ווח ובונאו
השובב

ה ר מ ה !
 במלוא הצוחקת הגברת את
 אין כפנינים הזוהרות שיניה
ה אחת זוהי להציג: צורך

 על ביותר הקורנות יפהפיות
 קלאודיה - הקולנוע בד

 בן־זוגה את קארדינאלה.
 בסירטו בישראל בקרוב נראה

 מיוחד) (יום אטורה של
 דאמורה. פאסיונה — סקולה

 מכד נערה על סיפור זה יהיה
 את לעורר המצליחה ערת,

ה יפהפה. בחור של אהבתו
ש ז׳יח־דו, ברנאר שחקן
משכ קולנועית מוכחות ניחן
רב. ובקסם נעת

גולשים ועז!נעלסם די: וליידי ציאולס
 שאני בנפשי משווה הייתי האלה, הצלמים כל כאן היו לא ״אם

 אוברס־ של התלול במורד כשהחליקה די, ליידי שאגה בגרעדן!״
 שבקנסינגטון. במעונו הקטן ויליאם נשאר הפעם בליכטנשטיין. דורף

ארלס והנסיך  רעיונו זה היה שני. לירח-דבש רעייתו עם יצא צ׳
 וספורט הרים אוויר בעזרת רעייתו של רוחה את לעודד צ׳ארלס של
 שהיו העובדה כי נראה שחורה. במרה ששקעה אחרי חורף, של

 למורל חרמה המדינה בצו אירוח של רשמיים מחובות רחוקים
מלומדה. רופאים מעצת יותר הנסיכה של

בחבש נהגת אמבט: הוזלפה
 כלתה. כמו בדיוק המתח לשיחרור זקוקה המלכה שגם מסתבר

ת, המלכה ב ליז  שליטי בין ביותר מכופתרת תדמית לה שמתה א
 מן נחמדה דודה כמו בחופשת-חורף נראית המודרנית, אירופה
 המלכה-האם, אמה, עם יחד הכפרית לסאנדיגרם יצאה היא הכפר.

 באקינגהאם. בארמון ביותר והחביבה החמימה כדמות הידועה
 הפרוטוקול מכללי כליל מתעלמת היא לחופש, יוצאת כשהמלכה

 ליהנות לעצמה הירשתה לנהיגה נוסף ההגה. ליד מקומה ותופסת
 סוסים על ברכיבה ארוכים טיולים צייד, :העיקריים מתחביביה

 של יפה־התואר הבן פטר, נכדה, עם ממישחקים סוף בלי והנאה
משוגעת. סבתא להיות יכולה מלכה גם אל♦ הנסיכה
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