
האחרון הריקוד מארגרט: הנסיכה
 גדולה ומומחית מלכותית, תדמית להריסת מומחית היא מארגרט הנסיכה

 מוקדש זמנה כל וכי שוב, תינשא לא כי שהודיעה אחרי מחדש. לבנייתה יותר ־
 בכל לכך מתכוונת שהיא הוכיחה גם ודייוויד, שרה ילדיה, של ושרם
 של קבלות־הפנים במיסגרת הרישמיות, פעילותיה לכל שבה היא צינות.

 מחובה חלק הוא למעלה בתמונה מפגינה שהיא הריקוד מון־המלוכה.
 בקילט כשבן־הזוג המלכה, שבחסות סקוטי בערב מסורתי ריקוד ולכתית:

כתפיה. על וגיפו

לתקנו חזו המאושר החיוך :ממונאקו אלבוט
 צולם שבו בערב כמו ארוך כה -יוך ממונאד• אלברט הנסיך חייך לא מעולם

 שהנסיכה המוזרות השמועות בתוספת לאחרונה. עליו שעבר מה בכל בהתחשב י.
 דאימונד, מישל של לזכותה נזקף ההישג כל הרי — בעצם נפטרה לא ייים

 תכשיטי של לערב־גאלה בת־לווייה להיות על־ידו שנבחרה מקליפורניה, גמנית
אביו. נוכחות בלי כפאטרונו, כיהן שאלברט הראשון הערב היה זה •אר.

בסולם אנשים
1

דוגמנית־הבית היא הפרטית הדוגמנית ארמסטרונג: טוני
 לשעבר צלם־החצר לו בילה הסוער הארמון מן רחוק

 ג׳ונס, ארמסטרונג טוני הוא הלא — סנואדון לורד
 שבוע בסוף — מארגרט הנסיכה של לשעבר בעלה

 טוני, פראנסם. הקטנה ובתם לוסי אשתו עם פרובנסאלי
 ביין, טוב בטעם גם אם כי בצילום טוב בטעם רק לא הידוע

שליד וינילור אחוזת את לחופשה כמקום לו בחר

 בין טעימות מסע ערכו שבני־הזוג אחרי אקס־אן־פרובאנס.
 את כיוון זה), עשיר באזור לטעום מה הרבה ויקב(ויש יקב

 לצלם ונאות ב״מידי", השוקעת השמש לפי שלו מד״האור
 הצליחה אחת פעם רק שתרצה". ״כמה 4ה־ בת בתו את

 הנראה בצילום ובתו האב את כשצילמה בו, להתחרות לוסי
■ק כאן.

נריסטין מאדי הנסיכה להכיר, נא אסטויד: מאו׳
 של האומלל הרומן היום הוא נשכח וכמה רחוק כמה
 הנסיך עם מלוכסמבורג אסטריד מארי הנסיכה

 הפכה העצובה, כנסיכה שהוכתרה מי מאנגליה. ציארלם
 בעלה, מאושרת. ואם נשואה אשה עליזה, לנסיכה

הנעימים לאחד הנחשב האבסבורג, לבית כריסטיאן

 אשתו, עם יחד לעולם, הביא אירופה, שבנסיכי והמוכשרים
ביולי. 13ב־ הקטנה, מארי־כריסטין את

 היא היורשת. של הראשונים הצילומים אחד זו: בתמונה
 שהיא זיטה, הקיסרית אם־סבתא, ולפני סבתא לפני מוצגת
כריסטיאן. של סבתו
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