
השבעת ויאנה: והנסיכה צ״אדלס הנסיך

 סו האוססודוה השמש וסיני הסנגווו
ההדנוה׳ הוו! שו הבוומוקול ציניות׳

 כל לפי מראש, ומתוכננת רשמית ממלכתית כנסיעה שהחל מה
 שני לירח־דבש שבוע בתוך הפך באקינגהם, ארמון של הטקס כללי

 צ׳אררס. הבריטי העצר יורש חלומותיה, ונסיך די ליידי של
 ארמון של הידיים רחב באולם כאשר השיא הגיע באגדות, כמו

 שאני ככל ושמו בריטי שיר־אהבה התזמורת נגנה בסידני ונמוווח
 אוסטרליים פרלמנט מחברי ברחבה, המחוללים יותר. בך מתבונן

 לגמרי שפסקו עד ריקודם האיטו חוטרים, בכירים לפקידים ועד
 בזוג להתבונן כדי דום׳ כמעט מקומם על עמדו הם הוולם. ממחול
 כנר עם במיסעדה שנותרו נאהבים שני כמו לו שרקד האורח
פרטי. צועני

 עד דוהר, ובריחוף רחבי־ידיים בצעדים האולם את הקיף הזוג
 כל־כך לא ממך, ״אנא שלה: הפארטנר באוזני לחשה שהעלמה

 לאוזן ספה עברה והלחישה סודות, אין שבאדמונות אלא מהר.״
 להרגיע עשוי זו בתמונה שהונצח המטורף הוולס רועמת. כלחישה

 נדדה ששנתם המלכותי, הזוג בני של המודאגים נתיניהם את מעט
 הרזה נסיכתם של הצונח מישקלה על שמועות בשל לאחרונה
 סוכם שמצבם עד בולט, כה אושר סביבם הקרינו השניים והולכת.

 הספר מחבר גיבסץ, כלן ד״ר של ספתו על מיקצועי באופן
 דיאנה. להצלת יצא ״צ׳ארלם : אלה במילים והאינסטינקט. האהבה

 העם בני את בפתותה לעזרתו שבאה בכך לו גמלה דיאנה ואילו
בראשם.״ וראש־ממשלתו האוסטרלי

בזמנו, הצהיר הולן (״בוב״) דוברט הפרולטרי ראש־הממשלה
 העתידי ליחסם באשר חסר־חשיבות הוא הזוג של הצפוי ביקורו כי

מקרוב. בנסיכה הביט שהוא לפני היה זה בני־המושבה. של

ם אנשים שו ב

 וגן: וונאדו
 0111011 נסחיצס

סישנח היבשס שו
 קארולין הנסיכה משהחלה

ב צועדת ממונאקו גרימאלדי
 בפעילות הקשור בכל אמה, נעלי

 נראים לו, ומחוצה בבית תרבותית
 כשהם גדיים של הוותיקים ידידיה

 קארולין. של לעזרתה מתגייסים
 לין בשם מניו־יורק מיליונרית
 כאילו ריננו שאודותיה ואיאט,

 רנייה, האלמן אחרי נוטה ליבה
 אל־ ואחיה הנסיכה לכבוד ערכה
 שהיו הוליוודית, קבלת־פנים ברט

 נערך אחר־כך המי-ומי. כל בה
 קריאת של בינלאומי ערב־גאלה

 הופיעה שם הול, בקאו־נגי שירה
 לדג־ נישואיה מאז לראשונה גריים

 קונצרט היה הביקור של שיאו ייה.
 רונלד הנשיא לכבודה שערכו

בוושינ קנדי במרכז ורעייתו רגן
 מ־ המישפחה של ותיק ידיד גטון.

 מסטיס־ המעולה הצ׳לן מונאקו,
הפ עלה רוסטרופוביץ/ לאב

 על בעצמו וניצח הדוכן על עם
ה עם : למעלה (בתמונה הקונצרט

 להודות לבימה עלתה ננסי נשיא).
למטה). (בתמונה לאמן אישית

 ו,1308 סוני
- שוודץ>9ו סירב׳
ננשים ונדבות

מל סופי עשתה 1979 בסתיו
ל הראשון הצעד את ספרד, כת

 עם טובים יחסים יצירת קראת
־ המלכה השוודית, עמיתתה ל  פי

 לידידות השתיים הפכו מאז ביה.
ה נפגשים פעם ולא ונפש; בלב

 — מלא בהרכב המלכותיים זוגות
 ו- השוודאי קרל־גוסטאב כולל

בחופ — הספרדי חואן־קרלום
 מדי-שרד. וללא ספורטיביות שות
ו הגומלין, ביקור זמן הגיע עתה

לג לרגל עלתה משוודיה המלכה
 שם 'מאדריד, של הבוטניים נים

סופי. המלכה בחיבוק אותה קיבלה
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