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 טורי- של ביותר ד,בולטת לכוכבת שהיתה אחרי
 עמדה, ץ רול א ק הנסיכה משנה בצרפת, הרכילות

 צעירה אופנה עוד לא ביגוד. ואפילו התנהגות,
הפגי שאותה ושקולה, מכובדת הופעה אלא ונועזת,

 בביקור רנייה, הנסיך אביה, את כשליוותה נה
 נושא מיטראן. פרנסואה נשיא־צרפת, אצל רשמי

ומונאקו. צרפת ביו השיגרתיים הקשרים הפגישה:

 שהנסיבות משום מאוד, אמיצים קשרים הם אלה
 וקשר חשמל מים, — שירותיה רוב את מקבלת
 הוגדר העסקים, לצד הגדולה. השכנה מן — אווירי

 הסעודה בזמן — לראיה ידידותי״. כ״מחווה הביקור
 הנושא היה הרישמית, הפגישה שאחרי המפוארת

דאנסון. הסרט השיחה של העיקרי

ו י מ 1*10 ח : ה ׳1 ר ו ש ״ ר דו ה 1?׳
שברי סוד, עוד זה איו הבלגית המלוכה בחצר

 רמיתו, עם יחד (בתמונה כודואן המלך של אותו
 אלברט) ואחיך פיליפ אחיינו פאכיולה, המלכה

 שלו, התקפת־הלב מאז רצון. מלהשביע רחוק הוא
 להיעדר רבות פעמים נאלץ הוא שנים, שלוש לפני

 את ממלאים אחיו או כשרעייתו רשמיים, מטקסים
 מנוס שאין נראה אבל ,52 בן רק הוא מקומו.

אין שלמלך מאחר השושלת. בהמשך מהידהור

 האח הוא למישרה העיקרי שהמועמד נראה ילדים,
 אלא ליאד. נסיך בתואר היום הנושא אלברט,
 להעדיף 48ה־ בן אלברט עשוי המקורבים, שלדעת
 בין אשר פיליפ, בנו, אל מייד יעבור שהכתר
 המלוכה. בארמון המישרה את לרשת עתיד כה־וכה

 האחריות את עצמו על ליטול פילים ייאלץ אם
 אלברט יהיה מביני-דבר, אותם טוענים עת, בטרם
מעבר. לתקופת עוצר יועץ־הכתר, מעיו
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 שלושה דאגות: כבר איו הגדולה שלבריטניה לחשוב אפשר
 יורש-העצר מזורז, בקצב דוהרת אינפלציה מחוסרי־עבודה, מיליון

 באופנה מביטים והכל — כוכבת־פורנו עם ברח אחיו כי מדוכדך
 כתב חודשים כמה לפני דיאגה. ליידי היורש, אשת של האחרונה

 אחד אדם של ״חברת־פירסום שהיא מייל, דיילי העיתון עליה
 אחד שלה. והחן הטעם בזכות וזאת הבריטית״, האופנה לתעשית

 המהודרות הנשים כאחת בה בחר אפילו באנגליה מעיתוני־הנשים
 אופנאי רוקוואל, גורמן של קיצפו יצא זאת, לעומת בעולם.

 הנשים לרשימת אותה הכנים והוא הנסיכה, על ידוע, אמריקאי
 מתקשה המאוחדת שהממלכה בושה — בעולם ביותר ד,מוזנחות

 נעדרת שהיא לומר יכול אינו רוקוואל מר אפילו אבל לעכל. עדיין
 את שהכין מי כויד, וןזג החצר כובען למשל, הנה, אישיות:

 שעד טוען גבוהה, בתדירות מחליפה שהיא הראש כיסויי עשרות
 כפי הכובעים את להניח אותה לשכנע הצליח לא הזה היום עצם

 היא כך משום אולי אותם. תיכנן שהוא כפי לפחות או שנהוג,
 מחזיקה כשהיא שלמעלה), זו (כמו כל־כך רבות בתמונות מופיעה
 המתעופפים אחרים חלקים מזניחה הזה, הביגוד חלק את נואשת
 אותה שיניחו אחת מפעם יותר ביקשה היא הרי מזה, חוץ ברוח.

 ההריון מצב ואת שלה המחשוף עומק את למדוד שיפסיקו לנפשה,
 כשהחולצה ולרטון מדי בולטות הלחיים כשעצמות לדאוג שלה,

מדי. שקופה
 לו מוטב חסידיה, טוענים לאוקיאנוס, מעבר לביקורת ואשר

 אמריקה של לציון ביותר הראויה התרומה כי שיזכור רוקוואל למר
 .1910ב־ — מזמן מזמן שנתרמו הג׳ינס, מיכנסי הם אלה לאופנה,

 מנסות האלה המושבות לעשות, מה :באנחה הבריטים ומסיימים
האם. מארץ יותר חכמות להיות תמיד
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