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 אנוויו דנו׳,

- האחדות ונל
נאב־הואש או:

הדרכה שד הקמת
 את מכווצת אליזגט המלכה

ס הנסיך גגותיה, לי  הכל מקבל פי
ברי תושבי — פילוסופית ברוח
דעתם את הביעו לא עדיין טניה

 בורח שאנדריו פעם בכל אבל —
 כוכבת עם מרוחק לכפר שוב

 תשומת־ כל את מפנים כלשהי,
המלו במישפחת בתור לבא הלב
ה השובבים הדוכסים אחד כה,

 באקינג- שבחצר והנאים מוכשרים
ב (הנראה לינלי הדוכס — הם

 רות עם משתובב כשהוא תמונה
 של האחרון הכיבוש היפה, כרנם
אגדריו). דודנו

הי החטובה הגברת ברנט, רות
 שיקראו המעדיפה ,24ה־ בת טב,
 נערת- קצת היא גם — קרמים לה

שחק קצת כוכבנית׳ קצת שער,
 בנטיותיה מדי דומה קצת נית.

 היפה, סמארק קו של לקריירה
 עוד המלכה את לאחרונה ומעסיקה

ממנה. יותר
 אנדריו הנסיך עיסה סעד מאז

 ולעינה נרות לאור רבה בפרטיות
 הלונדונית, העיתונות של המציצה

ב מרואיינת לנערה רות הפכה
 לעיתר הודיעה אפילו היא יותר.

 סרט להסריט עומדת שהיא נות
 שגירה מה הסודית, האדמה בשם

 לא ואם יותר. עוד סקרנותם את
ש מי הצימוק: הנה בעוגה, די

 את לינלי ולדוכס לאנדריו הכירה
 אחרת לא היא החדשה הגברת

סמארק. קד גברת אלא
 של לשעבר חביבתו גם בינתיים

מלכותי ביחס זוכה אנדריו הנסיך
 של מידיו בנידיורק, קורה זה —

 עדנאן הסעודי המיליארדר השייח
 שלה הקבוע המלווה חאשוגי.

 דודי השייח/ של דודנו הוא
ד, אי באדווה כמה לו שגם פ
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 רנייה הנסיך כי — זו בסוגיה יעסקו עוד הרבה
 שלא בעולם היחידה הממלכה של שליטה רק אינו

 המבוקש האלמן גם אם כי םס-הכנסה, בה משלמים
 אירופה. של והסלוני הסילוני החוג בקרב ביותר
 הנסיך של פניו את המאירה היפהפיה זו מי ובכן,

ץ הוא שמה זו? בתמונה ט, ל א י אי  מולטי־ היא ו
 של אינטימית חברה שהיתר, מטכסאס, מיליונרית

גדיים. המנוחה הנסיכה
 לין את בטלפון שהזעיקה סטפאני זו היתה
 בתוך לשקוע עשוי אביה כי שראתה ברגע ואייאט,

בצערו להשתתף לאיש להתיר לא כדי עצמו,

 של באזניה סטפאני טענה לכך, ונוסף העמוק.
 שליטה מאבד הוא כאילו נראה שאביה הידידה,

 ביקור בעת עיתונאים התקיף פעמיים — עצמו על
 סאקוביץ הכולבו חנות של המיליונים יורשת לין

 כשבעלה לניריורק, מיוסטון ויצאה לעזרה, נחלצה
 לעיתונות: הודעה מוסר האייאט אוסקאר

 ואין גרימאלדי, מישפחת של ותיקים חברים ״אנחנו
 צרה בעת רנייה לצד לעמוד ללין יותר טיבעי זה

 בחו״ל.״ נמצא כשאני לאשתי לדאוג — ולרנייה
 למועמדת נחשבת המנחמת כי מסתבר, בינתיים

המנוחה. הנסיכה של לבעליה לכניסה רצינית

ג״צויס לא נאלח ולנוח וון: ׳011
של גאולפנו אנילו היום

?וגולה נווו נואנסיס
 המלכה דה-מיל: כססיל לבימאי המתאים הוליוודי, מחזה היה זה

 הראשונה הגברת על־ידי חגיגית לארוחה הוזמנה השנייה, אליזכט
 כוכבת שהיתר. למארחת ביותר הטיבעי במקום ארצות-הברית של

 נמנה שלא מי בהוליווד. פוקס באולפני 9 מם׳ בימה — קולנוע
 החשובים האנשים ממחזור לאלתר שיצא ידע האורחים, 500 עם

 לכתוב או לעתידו לדאוג עבודה, לחפש להתחיל ועליו בלום־אנג׳לם
 רשימת ראשית, מצחיקים: דברים הרבה שם היו זיכרונותיו. את

 סטוארט, דוד הפום זמר של האדיבה בעזרתו הורכבה האורחים
 דרכון הנושא רוד, שבעוד קרה, כך הבריטיים. הכתר מינהגי לפי

 האמריקאית רעייתו ממנו מלכתו,-הופרדה של לשולחנה ישב בריטי
האמריקאיים. ההמונים עם לשבת אדנה

 של הבד בכירי אלה היו — כלל המץ היו לא אלה המונים
 ברחבי- אילי־האופנה של המחלצות במיטב לבושים החדשה, היבשת
 ידע לא אחד ״אף הישנה. היבשת של הענקים כולל — העולם

 טלוויזיונית לאישיות שהפכה הזמרת טענה לאירוע,״ ללבוש מה
 איך — הפרוטוקול על־ידי הודאגו אחרים שור. דיאנה מובילה,

 ז תפקיד רק משחקת ולא באמת, מלכה שהיא מלכה ליד מתנהגים
 של התרבות מחלקת על שהופךד סינאטרה, פראנק אפילו

למישרין. הלך הכל אבל בעצבנות. שיקשק האירוע,
 השחקנים מכל שהפעם, ספק אין — כולם הסכימו אחד בדבר

 לא כבר ודם. בשר מלכה בסביבה: שהיה האמיתי הכוכב בלט
 התלוצץ — קוסולה פורד פראנסים אצל אפילו היום כאלה מייצרים
מישהו.

257745 הזה העולם




