
מילים ללא קארולין: הנסיבה
 קארויין הפכה מציאותיות נסיכות על מאגדות הניזונה בארץ גם

 זה היה .3ה* בת מריל של בעיניה לפחות אגדה, לסיפור
 אמה שם את הנושא בבית־החולים וביקרה ללונדון, קארולין כשבאה

ם הנסיכה המנוחה, דיי  בית־החולים את חנכה גדיים ממונאקו. ג
 צורת ואחרי התפתחותו אחרי לעקוב חדלה לא ומאז ׳1977 בשנת

 החולים מן ורבים בית־החולים, עובדי כתבו מותה מאז שלו. התפעול
 צערם את להביע כדי ממונאקו המלוכה למישפחת בו, המאושפזים

 הראשונה הגברת למעשה היום שהיא קארולין, ראתה לכן הכן.
 בביקורה בית־החולים את לכבד מיוחד צורך הקטנה, הנסיכות של

התודה. והכרת התנחומים על תודתה את אישית ולהביע
 עטורת ירוקה בשימלה קטנה ילדה לה חיכתה בית־החולים לפני

 שושנה, לה והגישה דייווים מריל בשם כמעט, מיניאטורית דנטל,
 בית־החולים במיסדרונות קארולין בילתה שעתיים במשך מילים. ללא

 יחד. גם וצעירים קשישים מחולים עידוד מילות חסכה ולא ובחדריו,
 שלא נוספת ילדה ביניהם הקטנים, לילדים הקדישה זמנה רוב את

 להכיר הזדמנות לי נתת סוף־סוף ״אלוהים, — התרגשותה את עצרה
!״ומעצמות מעור אמיתית, נסיכה

.בעזדם־ אנשים

גראנסק מיסנשו שר הפאסיונאויה ביץ:11ואלנםי אנה
 ״הפאסיונאריה המכונה ואלנטינוכיץ׳, אנה

 למנהיגת שהוענק הכינוי (בעיקובת גדאנסק״ של
 מושיטה האזרחים) מילחמת כעת הספרדי השמאל

 רוך רווי במבט ואלנסה, לך לעבר ידה את
ואהדה.

 השיל־ עם במישפטד. אנה את לעודד בא ואלנסה
לשביתה. בהסתה אותה שהאשימו הפולניים טונות

 קשוחה היתד. הנאשמים דוכן על אנה כשעלתה
 ובבת- ,האולם לקצה מבטה הופנה לפתע וקודרת.

 וסימן ואלנסה לך ישב הקהל בתוך פניה. שונו אחת
״וי״. האות את בידיו לה

 מדמויות־המפתח אחת היא 4ה־? בת האשד.
 יתמהמה אם שגם ספק ואין סולידריות, באירגון

אחת. מפעם יותר לכותרות תשוב שיחרורה

העצר יורש שד הראשון הממלכתי הביקור ויויאס: הנסיך
 לא הטיסה שעות — המום היה זיליאם הנסיך

וכש שלו, המלכותית השינה לוח את בדיוק הלמו
 תמה המטוס, מן צ׳ארלם ובעלה די ליידי ירדו

 בדרך־כלל, וחייכני בריא תינוק שהוא ויליאם,
 יסתכל אם אבל משנתו. אותו הקימו בדיוק מדוע

 החודשים תישעת בן הפעוט יידע בתיקווה, קדימה
טראנס־אסלנטי. לפער־זמנים להתרגל שעליו

 כדי גדול מספיק שהוא שהחליטה אמו זו היתה
לאחת הראשונה הרשמית נסיעתו את לעשות

העו הממלכה, של והרחוקות הוותיקות הקולוניות
 שראש- ואף הימים. באחד ממלכתו להיות מדת

 הביקור לפני ימים כמה הביע אוסטרליה ממשלת
 היתד, אילו לאוסטרליה לה היה שמוטב דעתו את

 ובעיקר ויליאם, של לחיוכו נכנע הוא רפובליקה׳
 יש יפות עיניים אילו ״ראיתם אמו. של לעיניה
 בענייני דבר הוסיף ולא בהתפעלות קרא ז״ לנסיכה

 בענייני לא וגם המתפוררת, המאוחדת הממלכה
לעתיד. רפובליקה

אהבה סס וורודות, בלי : קנדי ג׳ואן
 החשבונות כל וחוסלו המישפטים שרשרת משהסתיימה עתה,

 להתחיל אפשר קנדי, (״טדי״) ואדוארד ג׳ואן לזוג המשותפים
 ניהול עיסוקו רופא, מיקצועו ),38( ארונון* ג׳רי שמו חדש. דף

 שנים כמה כבר בבוסטון. מכאובים מירפאת ושמה מיוחדת מרפאה
 עוד לא ).46( קנדי ג׳ואן של הגופניים במכאוביה מטפל שהוא

בתמונה. ראו :הטיפול תוצאות למיניהן. גלולות ולא בחביות אלכוהול
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