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2הינ יונו ופאביולה: בודואן
 בכנסיה התכנסו שנים 23 לפני
 60 שבבריסל גונדולה סנטה העתיקה

 שבבני־ והאציליים הנכבדים מן
 כדי האירופיות, המלוכה מישפחות

 הזוג של טקס־הנישואין את לחגוג
 מלך כבר אז שהיה בודואן, הצעיר

 לבית פאביולה, ורעייתו, הבלגים
 הקטנה (בתמונה הספרדית אראגון
 כלולותיהם ביום השניים נראים למטה

לאחרונה). שצילמו כפי — ולמעלה
 גם ידעו .אחרים, רבים זוגות כמו
 עליות מאז שחלפו בשנים אלה שניים

 נדמה אבל וסערות. אידיליות וירידות,
 פחות לא לזה זה קשורים הם היום כי

 התרשמו כך אז. קשורים שהיו מכפי
 אשר המלכותי בזוג חזו אשר הבלגים,

 כמה לפני לוכסמבורג, באיזור ביקר
 ארץ בחבל קרה מה לראות כדי ימים,

 שעברה, בשנה קשות, שנפגע זה
'י טורנאדו. בסופות

גילו לבני חזרה האמיץ: הארי
 המבוגרת אנדרם, אורוסלה עם שלו וארוך־הנגן המפורסם הרומן אחרי י!

 גילו שבני האמלין הארי השחקן החליט בן, אפילו לו שילדה שנים, 15ב־ מנו
 זנח הוא אבל הכוכבת. מקוננת איתו." להיות רוצה ״אני יותר. לו תאימים
 פחות צעירות מעדיף ובעיקר בתיאטרון, לעסוק מעדיף הקולנוע, את אחרונה

 לצידו), (בתמונהליברמן איילין את למשל אנדרם, הגברת מן תלטניות
בכורה. בהצגה אליו (מתלווה
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אחד ליום שוטות :הולנד מלנח ביאטדיס
 את להראות החפצות האירופיות, המלוכה מישפחות

 מפתיעות יוזמות פעם לא נוקטות לבני־העם, קירבתן
 שלבשה הולנד, מלכת ביאטרים למשל, כך ומשעשעות.

 טיפסה מולדתה, של מישטרת־התנועה מדי את אחד ליום
 המישטרה את שמשרת מהסוג לבנה, פורשה מכונית לתוך

במהירות רב, במרץ ודהרה הארץ, כבישי על בסיוריה

 לחוש כדי — קמ״ש 200 — אלה ניידות על המקובלת
 היא אומנם, יום, מדי שומר״החוק על שעוברת החוויה את
 שלה, היחיד ביום־השיטור דוח־תנועה לאיש רשמה לא

 היתה שבה קטלנית, תאונה באותה שנזכרה יתכן אבל
 תנאי את יותר עוד והעריכה שנה, 19 לפני מעורבת
שוטריה. של העבודה

 צימחי־מונא לועסת מאדגדט הנסיבה נאש, שרוו סטיואדט דור
בשגריר נורד ראגדאס וסירס

 עלה בישראל, מעריצות שיגע סטיוארט שרוד שעה
 שערכו המלון, לו. השייר בהוליווד, בית־מלון בלהבות

 המזל למרבה כליל. הושמד דולר, מיליון 1.5בכ־ נאמד
 השחור הבדרן הדליקה. פרצה כאשר ריק היה הוא

 נאלץ מקום, בקירבת שהופיע פראייר, ריצ׳ארד
 עם יחד מהמקום ולהימלט באמצע הופעתו את להפסיק

• מעריציו קהל כל •  שפרצה אחרת, דליקה •
 היאכטות מן שש השמידה מיין, במדינת במעגן־סירות

 גם באש עלה שרכושם הקורבנות בין במקום. שעגנו
 אלף 680ב־ הנזק את המעריך מיילר, נירמן הסופר
• דולר •  הפכה מאו־גרט שהנסיכה הסבורים יש •

 של עצמי לריפוי שקשור במה הפחות לכל טיבעונית,
 למאמינים הצטרפה היא שלה. המפורסמות המיגרנות

 השייך מסויים, צמח עלי ללעוס ונוהגת בהומיאופתיה,
 מגיב. אינו באקינגהם ארמון הכריזנטמות. למישפחת

• פחות אחד כאב־ראש לו יש סוף־סוף, •  מסידרת עוד •
 עכשיו והנוראה: האיומה שילדם, טרי אמא של מעלליה

 כלומר הצעירה, שילדם הגברת הביעה שנה שלפני נודע,
 על לשמור כדי בהארווארד. ללמוד רצונה את ברוק,

 את והתנתה האוניברסיטה אל האם פנתה התדמית,
 בקבלתה שם, הלומדים הסטודנטים לקהל בתה הצטרפות
 שילטונות בחינות־כניסה. ללא מראש, המובטחת

 לא וברוק דבר, הבטיחו ולא מכך התרגשו לא הארווארד
 התקבלה היא בינתיים לבחינות־הכניסה. נרשמה

 בית את גם סיימה שם פרינסטון, לאוניברסיטת
 למזכירות שהגיע אלמוני מיכתב הספר־התיכון.

 אותו הוא מי לדעת ״מעניין השאלה: את הציג פרינסטון
 תופסת מקומו שאת מזהיר, עתיד ובעל מוכשר סטודנט
 להתקבל הצליח הוא אולי באוניברסיטה. הכוכבת

 לאחרונה הופיעו הזו הפרשה בשל אולי בהארווארד?׳׳
מנת־מישכל יש שלברוק כך, על ידיעות העולם בעיתונות

 יתפוצצו האחרים השונאים וכל שהארווארד — 155 של
• מקינאה •  ומחזרה ג׳ונם גדיים הדיסקו מלכת •
 ברחובות דהרו לאנדגוץ האנס שוודי ממוצא הצמוד

 אופנוע — שלהם החדש הצעצוע על רכובים מאנהאטן,
 העוקבת בלימוזינה הבחינו כאשר דולר, 6000 שמחירו
 — ג׳ונס של חברתה מוכר: קול בקע מתוכה אחריהם.
 בפינת אדיר פקק״תנועה היה יום באותו רום. דיאנה

 כלי־הרכב את עצרו השתיים כי ,42 ורחוב אווניו פארק
• בניחותא רשמים להחליף כדי שלהן, •  השחקנית •

 את להעניש שהצליחה על שמחה כבר ברנט קארול
 שכתב אנקווירר, נשיונל האמריקאי השערוריות עיתון
 יוקרה במסעדת שהופיעה שנים, שבע לפני עליה

 שבפניו בית־מישפט לחלוטין. שתויה כשהיא בוושינגטון
 קנס העיתון על גזר דיבה, הוצאת על העיתון את תבעה

 בימים עירעור. הגיש כמובן והעיתון דולר, אלף 750 של
 התנהג העיתון שאומנם לעירעורים בית־הדין קבע אלה

 בכוונת פורסמה שהידיעה ספק שום ושאין נלוזה, בצורה
 שיכרות על מסולפת ידיעה השופטים, לדעת אבל זדון.
 אינה ברנט הגברת ואם דולר. אלף 150מ־ יותר שווה אינה

 מהתחלה. ההליכים כל את להתחיל יכולה היא מרוצה,
• דולר אלף 600 הכוכבת הפסידה יד, במחי וכך, • • 

 היתר בין שהוקם מוסד ציבור, לשרותי האמריקאי המכון
 ג׳וניור, טאסט רוגרט וסנטור קנדי ז׳אקלין על־ידי

 חילק מוכרים, אנשי־שם של ציבורית פעולה לעודד כדי
 של הידועים השחקנים מן לשניים מיוחדים פרסים השנה

 הנושא דאגלם, היים. והלן דאגלם קירק אמריקה,
 זכה פליטים, לענייני האדם מטעם נודד שגריר של תואר
 הנחשבת הייס, ומין ואילו זה, בשטח פעילותו על בפרס

 בשל עוטרה האמריקאית, הבימה של הראשונה לגברת
קשישים. למען הציבורית פעילותה
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