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בספינת׳ פראדי אינבלה הנונבנית ם1
לבדה נותרה קארולין והנסיכה - אהבה
 צילומים, של שלמה מסידרה מיזערי חלק רק הם אלה צילומים שלושה

 החמד שצמר אלא רואה. ומעין החוף מן רחוק בספינת־אהבה, כמיזמוטים ;נראים
 שהנציח וממון, שייט שוחר צלם אחריו דולק כיצר הרגיש לא והחשוף ;חטוב
 הנסיכה של הבוחנות לעיניה כבוד כלאחר להביאם ודאג אינטימיים במצבים !ותם

 הצילומים. מן מסקנות להסיק כדי זמן, להרבה נזקקה לא היא ממונאקו. ־ארולין
 — מוכרים אוהבים שני השתעשעו התיכון הים במימי שהתנדנדה המנוע ;סירת
רוסליני. רוברטינו האדריכל ונער־השעשועים, פרארי איזבלה ;זמרת

 לאור במיוחד עגום שהיה תהליך היו ז׳ונו מפילים קארולין של גירושיה
 לנישואין התנגדה בתאונה, בינתיים שנפטרה הנסיכה אם קלי, שגרייס ;עובדה

 תקופת בתום ונאלצה הצורך) די מהימן אינו שהחתן (בטענה וכל מכל ולה
 הקאתולים. הנישואין להתרת אישית להתערב האפיפיור מן לבקש קצרה ישואין

 אינגריד השחקנית של בנה רוברטינו, בחברת הנסיכה נראתה הפירוד, אחרי זייד
 ואחר־כך, ידידות על השניים הצהירו בהתחלה קארולין. של מילדות וחבר :רגמן

 דובר בלבד, זמנים של קטן בהפרש ואינגריד גרייס האימהות, שתי של מותן אחר1;
 בצוותא שהופיעו אחרי האחרון, בזמן מועד. נקבע לא כי אם חתונה על ־ישמית

 של הרישמיים מתפקידיה רבים ממלאה בעודישקארולין רישמיות, :הזדמנויות
 התיעוד לאור לנישואין. מתאים כמועד הקרוב פברואר חודש הוזכר ?מה,

 הודיעה כבר קארולין בתוקף. עדיין לנישואין המועד אם לדעת קשה :תמונות,
מוחלט. :לאו
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הבעליוחד אן: הנסיבה
 עומדת תמיד באקינגהאם. בחצר משעמם אחד יום אין
 כן — סטארק קו זה פעם לא? או כן — השאלה בעינה

 ובפעם לא? או כן — דימצפה ליידי אחרת בפעם לא? או
 או כן — מתגרשים הם האם פיליפס. ומארק אן חוזרת:

 (נכון והפרשנויות האחרונים הצילומים לפי ובכן, לא?
 מארק נראים הבריטיים העיתונים של בלבד) לעכשיו
אחד כל בפינתו, אחד כל אן, הנסיכה ורעייתו פיליפס

 שהשניים אף מכורכם. ובפרצוף מושפלות בעיניים
 כמיקשה נראים אינם לעולם שנים עשר כבר נשואים

 כך ליפאן, המשותפת בנסיעתם מזה. גרוע ועוד אחת.
 לעומת החדר. אותו אפילו חילקו לא בפרוטוקול, נכתב
 פיליפס מארק — לסוסו נוסף זמן אחד כל מקדיש זאת,
 אן ואילו פילדמן, סוסו עם בפונטנבלו לחופשה נסע

חדש. סוס עם כמובן משם, וחזרה בגפה לאפריקה יצאה

ליישר מומחה פילי□ הנסיך ★ הצרפתי הכבוד ללגיון גיש ליליאן
המנוח? קנדי הנשיא של השושנים שיח׳ נעקרו מרוע ★

 אמריקאית חברה התקבלה הצרפתי הכבוד לליגיון
 החליטה הצרפתית הממשלה גיש. ליליאן — חדשה

 יותר של הקאריירה בעלת הוותיקה, לשחקנית להעניק
 אמנות. אבירת של תואר )87 בת בעצמה שנה(היא 80מ־

 את לשחקנית העניק הצרפתי התרבות שר לאנג. ז׳אק
 ויותר בימה תפקידי 50 הכולל חייה, מיפעל על העיטור
• הבד על כיכובים מ־ססז •  זכה פילים הנסיך גם •

 לייעור, כבוד ד׳׳ר של עיטור זהו — חדשה במדליה
 של לחקלאות הפאקולטה על־ידי לו שהוענק

 מסע לצורך שם שביקר אחרי תאילאנד, אוניברסיטת
 פראיים נופים על והגנה הטבע על השמירה קידום

• •  (רוקמת הצרפתיה השחקנית הופר, לאיזאבל •
 שברובע ליולדות בבית־החולים בת, נולדה התחרה)

 והעיתונות לוליטה, נקראת הבת בפאריס. ניואי
 אמה כשל הכחולות עיניה על מספרת כולה הצרפתית

 פארי עיתון מצולם שהאב אף אביה. כשל השחור ושערה
• שמו את לציין האחרים, ככל העיתון שוכח מאץ׳ • • 
פרינצ׳י פראנקו מצא הפצצה, נגד להפגיז מקורית דרך

 אוסטרליה את עבר הוא באדילאיד. לדראמה סטודנט
 כשהוא ברגל, הליכה ימי 111 במשך למערב, ממיזרח

 מיברשת דמוי שפם בואלר, בכובע בלוייה, בחליפה למש
 עושה היה ״כך מקלו. על נשען והוא לאפו מתחת שיניים

 המישתאים לכל להגיב נהג צ׳אפלין,״ צ׳ארלי זאת
• בדרכו שניקרו •  מאנצ׳סטר ויליאם של מזכרונותיו •
 היה קנדי פ׳ ג׳ון הנשיא מק־קולס: האמריקאי בירחון

 הלבן הבית של הרישמיים שגנניו כשגילה ביותר, נרגז
 את הזעיק הוא שבגן, היבלית מן להיפטר מסוגלים אינם
 למרבה אז, לוושינגטון. שבהיאניס, מביתו האישי גננו

 רק לא — קשה היתה הגננים שניקמת גילה חרדתו
 שיחי כל גם הלכו איתה יחד השטח. מן נעלמה היבלית

• שלו השושנים •  האחרונה האופנה בצו ללכת הרצון •
 במיפעל כטכנאי בעבודתו )18( מורטיבוי לפיטר עלה

 טענו בבית־החרושת המעבידים בבריסטול. רולס־רויס
 של באורך שיער קווצות פיטר, של החדשה שתיסרוקתו

 עיני את לנקר עלולות גילי, על-ידי המוקשחות ס״מ 10
האחרים. הטכנאים
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