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 לזהב הנהלה ד■: רי־ד■
ער״ו ה9ת לא

 ברחבי נודד מלכותי זוג עוד
 באזורי דיוק, ליתר או שלו, האימפריה
 הנסיך האימפריה. פעם שהיו ההשפעה
 סיירו די, ליידי ורעייתו, צ׳ארלם

 הגיעו זה סיור במסגרת בקנדה.
 אדמונטון, ולבירתה אלברטה למדינת
 — קלונדייק מאיזור רחוקה שאינה
 כל את הקודמת במאה שמשך האיזור

 זהב. שם שחיפשו המערב הרפתקני
 בני־הזוג לכבוד ערכו העיר בני

 הכל שבו במינו, מיוחד נשף המלכותי
 כלומר ו, 900 אופנת לפני התלבשו

 הכסף כאשר לזהב, הבהלה אופנת
 באותה ובוזבז העיר ברחובות התגלגל
הושג. שבה הקלות

 לרוח הצטרפו ודיאנה צ׳ארלס
 דאז, צו־האופנה לפי התלבשו החגיגה,

 התמונה, בתוך להפליא והשתלבו
 להופיע הרצינות בכל התכוננו כאילו
 הקלאסיים המערבונים מאותם באחד

 לאלסקה. צפונית כמו הוליווד, של
 יופיע ויין שג׳ון הוא, חסר שהיה מה כל

 עימו לצאת הגברת את ויזמין לפתע
 של רוחו גם יודע, מי ואולי, במחול.
 התקופה את שהנציח צ׳אפלין, צ׳ארלי
 לזהב הבהלה המפורסם בסירטו

 כאשר המסיבה, בתוך אי־שם הסתתרה
 השולחנות אחד על עורך הנצחי היחפן

 הבלתי־נשכח הלחמניות מחול את
שלה

 עטו חגיגית, הזדמנות בכל כמו
 הפיקאנטי: המעמד על הצלמים
 עליונה חצאית מפשילה הנסיכה
 זוג ומתחתיה תחתונה, חצאית ומגלה

 את גם מביישות היו שלא מגפיים
 הפרוע. המערב של במגפיים החתולות

 נעזרת כשהיא הגברת נראית מימין
 כירכרה, על בעלותה צ׳ארלס בנסיך
 כאשר לעזרה שנחלצו שרתים ובשני
ממנה. ירדה

 הפופולרית הצרפתית הזמרת זכתה שנים; שבע מזה הראשונה בפעם
 לאחרונה שעברה הזמרת, שפת־הים. על קצרה מחופשה ליהנות שילה
 לתקליטים לכותרות, התנופה בכל חזרה שלה, בקרייירה מסויים משבר

 — מפיה היוצאת מילה בכל מתמקדת שוב העיתונות ולתוכניות־טלוויזיה,
 וכחול־עיניים שחום לצעיר המופנות במילות־אהבה, כשמדובר במיוחד

קארלוס. בשם
 מתכוון אינו הזה שהזוג לומר, צורך אין בסן־טרופה. מתרחש זה כל

אושרו. את להסתיר

 קאוודו: הנסינה
 האושר סוד
נהאתיסו חוו■

 לאחרונה מגיב שבו הזעם
 לכל ממונאקו דניה הנסיך

 הקרובים הנישאוין על הידיעות
 קארולין, הבכירה, בתו של

 בנם רוסליני, לרוברטינו
 ברגמן אינגריד של

 למדי. מובן ווסליני ורוברטד
 לדבר משווע חוסר־טעם ,זהו
 כאשר נישואין, על היום

 באבל שרויה עדיין המישפחה
 מאז מזה, חוץ אומר. הוא כבד,״

 על נטלה קארולץ אמה, מות
 ההתחייבויות כל את • עצמה

 של בחלקה הנופלות היצוגיות
 ולכן במדינה, הראשונה הגברת

 ומכופלת. כפולה אחריות לה יש
 שבכל נוח הפחות החלק ולבסוף,
 ממעיטים שעליו וזה הפרשה,

 האספקט הוא לדבר, כך משום
 נשואה היתה קארולין הדתי.

 לפילים קאתוליים נישואין
 זמן אחרי התגרשה שממנו דונו,
אזרחיים. בגירושין קצר

 אלא ויפה, טוב זה כל
 קאתולית. מדינה היא שמונאקו

 הגירושין מוסד הכנסיה בעיניה
 ההלכה ועל־פי קיים, אינו

 של רעייתו עדיין היא קארולין
 הקשר להתרת ההליכים ז׳ונו.

 — הוואתיקן אל הישר מובילים
 פסק־דין להוציא אפשר שם רק

 גם ברית־הנישואין את המתיר
 מה אבל הקדוש. הכס בעיני

 ברור לא אלה, בהליכים שקורה
 שהתיק למשל, נודע כל־כך.

 הגבוהה לערכאה עתה הגיע
 אולי להסיק אפשר ומזה ביותר,

 דחו יותר הנמוכות שהערכאות
 יש אבל, הנסיכה. בקשת את

 בכבודו שהאפיפיור האומרים,
 את אליו להעביר ביקש ובעצמו
בו. הטיפול את לזרז כדי התיק,

נחונשה זונה 3הנו ממת שיוה:
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