
ומחדת אוהבת ממונאקו: סטפאני
 ושכבר גדולה ילדה כבר שהיא החליטה מונאקו של הצעירה הנסיכה

 אחריה. הרודפים לצלמים פרצוף לעשות או לשון לחרוץ לה מתאים לא
 פוזות לעשות הסכימו ושניהם בלמונדו, פול ידידה, את לקחה סטפני
 כפי להם, התפספס זה לפעמים אכל למצלמה. ומכובדות רציניות
שלמעלה. התמונה שמעידה

 יושבת וסטפני כנהג־מירוצים, שלו הקאריירה את לפתח ממשיך פול
 שבהם במירוצים ולחזות לבוא הפסיקה גס היא ציפורניים. וכוססת כבית

 מכפי חכמה יותר הרבה סטפני טוענים: ידידיה אך פול, משתתף
 היא המסוכן. עיסוקו על לוותר מפול תבקש לא לעולם היא שחושבים.

 על חייו כל להצטער לו לגרום מאשר מפחד עצמה את לאכול תעדיף
הפסיד. שהוא ההרפתקות

 אלה. בתמונות להצטלם הוריהם רשות את קיבלו ופול סטפני אגב,
 אך באירוסיהם. ההורים כהכרת הדבר נחשב סטפני נעה שבהם בחוגים

 אנחנו ה,קטנים׳. של עניינם ״זהו טוענים: ז׳אן־פול ואבא רנייה אבא
מתערבים.״ לא

נסף עושה ויאנה ספנסו: וליידי לורד
 לכפר סע — בעיה אין די? ליידי של האבא עם לסעוד לך מתחשק

 לירות 30 שלם מלונדון, וחצי כשעה של במרחק הנמצא אלתרופ,
 להתכבד כמובן תוכל, לארמון־חלומות. ותיכנס בכניסה, סטרלינג
 באידספור ולסייר הליידי ואשתו ססנסר לורד בחברת בסעודה
 מזוייפים תכשיטים תמונות, מזכרות, שתקנה: העיקר אבל החדרים,
 לכל בדואר הזמנות שירות אפילו פתחה ספנסר הליידי למיניהן. ושטויות

רחוק. שהגיעה החורגת, בתה של כלשהו בריח להתבשם שרוצה מי
 המלכה רועמת. שתיקה על בינתיים שומרים באקינגהם בארמון

 כלתה מצד עליה הנופלות להפתעות כנראה, כבר, התרגלה אליזבת
 כאשר באמת הזדעזע שהארמון אומרים יש אך הפרוטוקול, סרבנית
 וציורים רהיטים לזרוק, האומרים ויש למכור, ספנסר הזוג בני החליטו

 נראו פעם לא דורות. במשך הארמון בעלי על־ידי שנאספו ערך, יקרי
 שהלורד ערך, יקרי פריטים עם ויוצאים מלונדון מגיעים סוחרי־עתיקות

כמובן. יחסית, — בפרוטות מכר ספנסר
 הפאב בעל דיאנה. של האבא על הכועסת היחידה אינה המלכה אבל
 מה אבל וחבל. הקטנה, דיאנה את כאן רואים לא כבר התוודה: המקומי

התענוג? עבור לירות 30 ששילמו תיירים לתה תארח שהיא רוצים, אתם

 וינגו: דבוה
 ער ואשנם הניחו
עליה וחחלמו הנו

 את שעוררה וינגר, דברה
 בסצינות שחזו רבים של דמיונם

 גיר ריצ׳רד עם שלה הלוהטות
 לה מצאה ומטלמן, קצין בלהיט

 כשהגיעה קצין. ואפילו ג׳נטלמן,
 החדש סירטה לצילומי לנברסקה,

 ג׳נטלמן שם מצאה היא אהבה, מילות
 התחילו! והם רב זמן עבר ולא אחד,

אהבה' מילות לשני האחד ללחוש

 בוב נברסקה מדינת מושל משלהם.
 רע. לא לגמרי ונראה ,39 בן הוא קרי
 איבד האמריקאי, בצי קצין היה קרי
 במילחמת הימנית מרגלו חלק

 הצטיינות. אות אפילו וקיבל ויאט־נאם
 ביותר. מבוקש לרווק נחשב גם הוא
 והיו ,מהשידור התלהבו כולם לא

 אימרות־שפר שהפיצו. טובים אנשים
 קרי בוב את הפילה וינגר ״דברה כמו:

 שישי בלילות בדברה ״צפו או מרגלו"
 קרי אבל בבית״המושל." לחצות 10 בן

 גם לו יש מעלותיו ליתר שבנוסף גילה
 שביקשו הרכלנים ולכל הומור, חוש

 יכולים ״אתם ענה: קורה, מה לדעת
זה!" על ולחלום הכר על ראשכם להניח

י***

שנים? בשבע ירדים ארבעה משוודיה: סילביה
 דיאנה כנראה. חוגגת, המלכותיות האמהות אופנה

 ויליאם מיורש־העצר להיפרד כשסירבה הטון את נתנה
 אחריה. פיגרו לא אחרות ומלכות ונסיכות לרגע, לא אף

 העומדת שוודיה, מלכת סילביה היא בהן הבולטות אחת
 מקורבים מקורות .40וד יום־הולדתה את בדצמבר לחגוג
מצפה שסילביה טוענים השוודית המלוכה לחצר מאוד

 הרי נכונה, השמועה אם .1984 בתחילת הרביעי, לילדה
 קארל־גוסטב למלך רע לא לגמרי הספק שזהו

 השביעית השנה את ביוני 19ב־ חגגו אשר ולרעייתו,
 של אמה ענתה סקרנים עיתונאים לשאלת לנישואיהם.

 לי אמרה כבר שלי הבת כלום. יודעת לא ״אני המלכה:
מדי." גדול פה לי שיש
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