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18 בגיל 113111111 הוסעה סממאקו: סטבאזי
 ז!םישפחתי השובב שהיתה ממונאקו, סטפאני

 שינויים עברה סונאקו, נסיכות של גריםאלדי לבית
 הם שפניה ספק ואין החיצונית בצורתה םדהיסים

 סטפאני היתרי קצר זמן לפני עד לנפשה. הראי גם
בתס גזוז היה שיערה ילד, כסו התנהגה עגלגלה,

 צוחקת היתה שובבות, מלאות עיניה קצרה, פורת
 את ומעוות גילה, בני בחברת הרף בלי ומשתוללת

אחריה. שדלקו אימת כל העיתונות צלמי כלפי פניה
 למות עדה היתה וסטפאני האסון בא לפתע

 בכאב שרוייה התאונה, קורבן בעצמה והיא אמה,
 כשאביה לאחר־מכן, בחודשיים באחד. וגופני נפשי

המישפחה של שובה על הכריז רנייה הנסיך

 היא היתד. רשמיים, תפקידים כולל תקינים, לחיים
הבג גיל אמנם החלמה. סימני שהראתה הראשונה

 כל מאביה קיבלה לא ולכן ,21 הוא במונאקו רות
 גילתה 18ה־ בת סטפאני אבל ממלכתית, אחריות
 אינם פניה היום המישפחה. בני כלפי ורוך בגרות
 ונעים, עדין חיוכה התאונה. מן עיקבות כל מראים

 אחותה אחיה, בחברת ביותר מאושרת נראית והיא
 שני עם עליזה יותר ועוד מימין) (בתמונה ואביה
 לרגע אף נפרדת אינם שמהם האהובים, כלביה

 תים־ שינתה מאוד, רזתה היא משמאל). (בתמונה
ח: על החליטה וגם רוקת  שנחשבה הילדה ניי

עיצונדאופנה. ללמוד החליטה לעצלנית,

 נ:80גו (!אדו
עדו

ששרו אש?
 קארל השוודי, המלכותי הזוג

 סילביה ורעייתו גוסטאב
 ולספורטיביים ליפים נחשבים

 באירופה. היפים האנשים שבין
 להם שנולדה אחרי השנה, גם
 על ויתרו לא שלישית, בת

 תמיד וכמו שלהם, חופשודהסקי
 לויקטוריה המישפחה. כל עם
 בן ולויקטור־פיליפ 6ה- בת
 החופשה זו היתד. לא 4זד

 ובשעה הראשונה. המושלגת
 בהחלקה שיעורים קיבלו שהם

 בת מאיליו לה מצאה מאמם,
 בטוח מקום החודשים שמונת

 :להתהפך מבלי בו להחליק
ה המקום אבא. של הגב על

 השוודית המישפחה על אהוב
 בשווייץ, ורביח, העיירה הוא
 המטופחים הסקי מאתרי אחד

 בארץ ביותר והאקסלוסיביים
הסקנדי החצר וילדי האלפים.

ב להתעטף רגילים כבר נבית
 כולל המסורתיות, הסקי חליפות

 של אפה על מישקפי־הסקי
הקטנה. ויקטוריה

 זו :איגלסיאם חוליו של מליבו הישר חדשה, בשורה שוב
 לה יש ,19 בת היא ואיטארה, לה קוראים שלו. הגדולה האהבה

 ידידתו של למיברק שנענה איגלסיאס, מטאהיטי. וייחום שקדים עיני
 טלוויזיה בתוכנית כאורחה להופיע להלן) (ראה מאתייה מיריי הזמרת

 נחת וחרש-חרש חשאית, כמעט בטיסה מיוהנסבורג הגיע מיוחדת,
 גורת־אריות נחה הימנית ידו כשעל המטוס מן ירד הוא ברואסי.
 בילה שאיתה היפהפיה הלביאה השמאלית ידו על ואילו חמודה,

בפאריס. ערב־יחיד
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