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 אח חגיו המינות■ הקאסקם אליונס: המוכה
נאחז ו״זנו בסן־ד״גו, יה1ר מחבלי רבבת

 שנראו בביעורם המדהימים הנובעים
ם מוכה שד ראשה ונד א״נע

 א.דיזכת המלכה הוד־מעלתה נראים זו בתמונה
ם, הנסיך מעלתו הוד ובעלה, השנייה לי  כשהם פי
 בשעת פניהם את המקבל כבוד, של מישמר סוקרים
 חוף אל בריטניה המלכותית הספינה מן רידתם

ארצות־הברית. שבקליפורניה, סן־דייגו
 המלכה, פני את לקבל באו איש אלפים עשרת
 באיים ממלכתיים ביקורים אחרי לסן־דייגו שהגיעה

 באופנת־החוף אחד מבט ובמכסיקו. האנטיליים
 זכתה לא מדוע להסביר יכול המלכה׳ שהדגימה

 האלגנטיות הנשים מעשרת לאחת להיחשב מעולם
 תיבחר. שלא גם הסיכויים וכל — בעולם ביותר

 בארצות־הברית עיתונים שערכו במישאלים להיפך,
אובייק שאינה בריטניה את להוציא — ובצרפת

 הנשים מעשר אחת עם המלכה נימנתה — טיבית
 לבשה מה בעולם. ביותר הגרוע בטעם הלבושות

 חליפת המלכותי? מכלי־השיט כשירדה המלכה
 מיושן באורח תפורה ומקושקשת, אפורה פלאנל

שהיכה מה אבל חולצת־משי. ומתחתה לחלוטין, י־*

 המוזר הכובע היה מוחלט בהלם האמריקאים את
 בעזרתו שתפגין כנראה בחושבה לראשה, שחבשה

 החליפה, מבד קאסקם, חבשה היא ספורטיבית. העזה
בלונדון. הפיצות למוכרי אופיינית שגיזרתו

 האנגלית המלכה של כובעיה שעל איפוא פלא אין
 השוד ניתוחים גם ונעשו לרוב סקרים כבר נכתבו
 אם מרי, המלכה של וכובעיה מבעיה בין אתיים

 הנסיכה המלכה, כלת דיאנה, הנסיכה המלכה,
 מארי־־כרים־ הדוכסית המלכה, אחות מארגרט,

 כובעיה על לדבר שלא המלכה. דודנית מקנט, טין
 חביבתה הבריטית השחקנית הפבורן, אודרי של
המלכה. של

ם הנסיך של בחתונתו אפילו ל ר א  כולם הודו צ׳
 יותר והדודה צעירה נראתה מרי שהמלכודהאם

 השובבה והפלומה הוורוד הצבע בגלל מבתה,
 כובע לבשה אליזבט שהמלכה שעה לכובעה. שהיתר.

 שבולט המידה, על יתר ומקושט נפוח חסר־צורה,
אוראנג׳. צבע בו

 בארצו, 1 מס׳ קולנוע כוכב בלמונדי ז׳אן־פול הפך אילולא
 שכן, בסרטים. איש־פעלולים או כפיל להיות בוחר היה בוודאי

 — הנוראה ליבם למגינת — למפיקיו הניח לא מעולם בלמונדו
 מקפיצות עצמות כמה שבר כמעט כבר אומנם הוא כפיל. לו לשכור
 בגיל מאיים פול, שבנו, נראה אבל — נמר על־ידי וננשך מגגות

 מירוצי בכל כבר זכה הבן אביו. כמו לפחות מיקצוען להיות 18
 את להדביק כדי הרבה לו נשאר ולא בצרפת׳ האיזוריים המכוניות

בכולם. המסוכנת ,1 הפורמולה זוכי בכירי

 השאה, של הבוגרת בתו פהלאווי, פאראנהז עברה מאז
 אפה, בעיקבות רציני. שינוי עליה עבר לארצות־הברית, ממצריים
 מבחינה בעוכריה עומד שאפה היא גם החליטה דיבה, פארה

 גייסה באוניברסיטה, שם ללמוד לוורמונם יצאה וטרם אסתטית,
 את שיערוך מיטאנגי, איגד מפורסם, פלסטי מנתח לעזרתה

נפלאות. עשה הוא כי זו, תמונה פי על ייאמר, לזכותו השיפוץ.
 פאראנהז, של העצמי ביטחונה את הגביר רק לא המשופץ האף
 המחזרים את אליה משך גם אם כי ומסוגרת, ביישנית תמיד שהיתה

ונובר.ק ויליאם המיליארדר המחזרים אחד בתמונה יקרי־הערך.
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