
אח מחפש הנסיכים בין ביותו
חביות בין ביוחו חחנמח

צעיר, הוא :לבתה מאחלת היתד. טובה שאמא מה כל לו יש
 מס־הכנסה. בה משלמים שלא ממלכה על מולך שלו ואבא יפה, הוא
 יותר נישמע זה מאלה? דאגה וחסרי בריאים טובים׳ חיים היש
 בנם ממונאקו, אלברט של תכונותיו בדיוק אלה אבל טוב? מדי
 הגבוה, המצח עם גדיים. המנוחה והנסיכה רנייה הנסיך של

 מבית שנערה מה כל גם הוא ונונשאלאנטי רומנטי הצרה, גיזרתו
 בתור לו הממתינות הנסיכות מבין ואלה לעצמה, מחפשת טוב

 טלה, במזל ,25ה־ ליום־הולדתו כשהוזמנו בדאגה מיצחן את כיווצו
לנישואין. נאה מטרה הוא 25 בן שכזה נסיך כי מזמן. לא

ר לאוקיאנוס, מעבר השנה נחוג אלברט של יום־הולדתו אבל  בני
 מיקצועית. בהשתלמות חודשים כמה עוד לבלות עליו שם יורק,
 כך על מדברים וכבר מיקצוע. מחוסר יהיה שנסיר אסור היום

 נישואיו ולכן בנו, למען נסאו על לוותר עומד השלישי שרנייה
פרטי. עניין אינם כבר היורש של

 הציבורית,״ המעמסה את לשאת מוכן כמעט אבל צעיר ״אלברט
 אחרי ללמוד.״ רוצה עדיין הוא ״אבל מקורביו, באוזני רנייה גילה

 ביחסי־ציבור, גם ישתלם יזורגן בבנק השתלמותו את שיסיים
 חלק מהווה שבתמונה הגברת אישית. השתלמות גם לו מכין ובינתיים

 פה, גרגורי השחקן של בתו — אלה אינטימיים מלימודים
 של בתם אסטריד והנסיכה וינדזור הלן ליידי אחרי פסיליה.
 לנסיכה אבל בייחום, ירידה אמנם זו מבלגיה ופאזלה אלברט

ואינטלי ברונטית גבוהה, היא :אחרות נעלות תכונות יש פק מבית
 בפוליטיקה. אקדמית דיפלומה כבר הצעירות כתפיה ועל גנטית׳
מלכותיים. בלימודים דיפלומה לה נוספה האחרון ובזמן
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 <ו״: רינדח
 רא שסו־אזו מו!

גיוושין עשתה:
הבינ הטלוויזיה צופי כל בעוד
ציפור ומבוססים יושבים לאומית

 לא היא למה — בעצבנות ניים
 כמובן ומתכוונים ? ודי אותו עוזבת
 לנצח כמעט האסורה אלן לפו־
 הסופר־נבלי הנבל בעלה בידי

 גריי לינדה לה ישבה ג׳יי־אר,
בע עבורה שתיכנן העגול באמבט

 וזהרה טראשר אד היקר לה
 כדת לה הנשוי כשהמתכנן מאושר,

 מתחת רגליים עימה משכשך וכדין
ה להם ישבו כך הקצף. לפני

ב אשר המקסימה בחוותם שניים
 קילומטרים מאה קאונטרי, קניון

הה מן הרחק ללום־אנג׳לס, מצפון
ה מן רחוק ובעיקר הזוהר מון

 נוסעת לינדה היתד. לשם אולפנים,
 היתה שנה 21 ובמשך בוקר. מדי

מאושרת.
ה קצת השתנה בינתיים אבל

 כיצד ללינדה הראה דאלאס : מצב
 שאיש לגבהים לטפס יכולים החיים

 היא מראש. לחזותם היה יכול לא
 את בבית ושכחה סחרחורת קיבלה

 האהובים ילדיהם שני ואת אד,
 עם למעלה (בתמונה 18ה־ בן ׳ף ג

קלי אמו)  עם (למטה 16ה־ בת ו
 להיות יכול זה כניראה אמה).
בארות־נפט. כשאין גם עצוב
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