
התוו נכוה נוגע רא הרזון תן: נאנס׳מנות מוניץ הקטן הנסיו אדואוו: הנסיו
 נחת לה שיש לומר יכולה היתה אנגליה, מלכת השנייה אליזבת היתה אילולא

 פחות. נוח המצב מלכה זאת בכל שהיא מאחר אבל כארזים. בנים שלה. הילדים זן
 התחשבות בלי מתהולל אנדריו, האמצעי, שבנה לרעיון להתרגל הצליחה זה ך1

 הקטן, שהנסיך מסתבר לחינגה. מצטרף אדוארד הקטן, אחיו גם והנה הרם, :מעמדו
 סוער. במזג ניחן קמברידג׳, לאוניברסיטת עתה זה שהתקבל למעלה). בתמונה
 להניד בלי בחולצתו. לאחוז היריבים אחד העז בקולג', שהתנהל רוגבי :מישחק

 כנצר פיסית לפגוע שחשש ההמום, והנפגע אגרוף, מהלומת הנסיך בו שלח לפעף
החוזרת. המכה את ובלם השופט אצל התלונן ;לכותי,

 האמריקאית האומה עוקבת טובים חודשים כמה מזה
 יתר שהצטמקה הראשונה, הגברת של גיזרתה אחר בדאגה

 מן אינו השמועות פי שעל בריאותה, מצב ואחר המידה, על
 בנשיא ההתנקשות מאז כי שחשדו כאלה גם היו המזהירים.

 פוגע שהדבר עד בעלה, לשלום כל־כך רעייתו דואגת רגן,
 את למנוע כדי תפעל גם אולי זו דאגה בשל שלה. במצבה

 כדי הבאות. בבחירות נשיא, למישרת המחודשת מועמדותו
בשעה בבוקר, השכם נאנסי קמה הדואגים, את להרגיע

 הטלוויזיה בתוכנית להתראיין ויצאה וחצי, חמש
 בעלה כי סיפרה שם אמריקה. טוב בוקר הפופולארית

 חוץ לה. נוגע שהדבר כמה עד הבאות, בבחירות ירוץ אכן
 האוהב שהזוג והבריא הפשוט אורח־החיים את תיארה מזה,

 הרחק שבקליפורניה. באחוזתם מנהל למעלה) (בתמונה
 עם ומתמזגים סוסים על רוכבים איפורים. בלי ממיספרות;

 בריא להיות העיקר — מרצון לא או מרצון רזון הטבע.
ונשיא.

היה שלא החקדהלב * בביתזזמשפט באווו ובויז״ט אונאסיס זיאקלין
ללנה

0 0  להפסיק וביקשה לבית־המישפט פנתה אונאסיס ז׳אקלין 0
 של היא המודעה אישית. בה הפוגעת מורעת־פירסומת הופעת
 והיא בארצות־הברית, דיור הידוע הפריסאי בית־האופנה סוכנות
 גורדון רות השחקנית את שליט, ג׳ין הקולנוע מבקר את מראה

 איתם כשיחד הזמר) של (בתו בלאפונטה שרי הדוגמנית ואת
 אינה אמנם המודעה לז׳אקלין. להפליא הדומה דמות מופיעה
 הדמויות ששלוש מאחר התובעת, טוענת אבל, שמות, מציינת
 דמותה שגם להתרשם הקהל עלול אמיתיות, הן במודעה האחרות

 אונאסיס, ז׳אקלץ שהיא, המסקנה את ולהסיק כזאת, היא שלה
 בין ביוקרתה. קשה פוגע הרי וזה פירסומת. צילומי מצטלמת
 אבדון ריצ׳ארד המפורסם צלנדהצמרת גם דיור, מלבד הנתבעים,

 על־ידי שנמצאה הכפילה שהיא ריינולדס, ברברה והדוגמנית
 במודעה. ז׳אקלין של תפקידה את למלא כדי הפירסום, חברת

• •  ירחון את תבעה בארדו בריג׳יט מישפטית. תביעה ועוד •
 תמונת פירסום על לדין חרה־קירי הפריסאי השערוריות

הכוכבת של ראשה את רואים בתמונה מעליבה. פוטו״מונטאז׳

בית את הצית מי ★ טרנר
 בריאת־בשר אשה של עירום גוף מעל מתנשא לשעבר,

 טוענים ),49(סוד אינו בריג׳יט של שגילה מאחר וכיבדת־אברים.
 שבארדו כמובן, שיקרי רמז לרמוז! מתכוונת שהתמונה פרקליטיה

 סכום דורשת היא כך, על כפיצוי כיאות. גיזרתה על שומרת אינו
• דולר. 6250 של •  לפעום חדל )63( טרנר לנה של ליבה •

 הופעתה על שהודיע בידור, תוכנית של למנחה כשהאזינה לרגע,
 קראה היא הלב. התקף הנקראת ולהקתו, מק ג׳ק הרוק זמר לפני

 העזתם איך קשות, .נפגעתי בו: וגערה המופע למתאם בדחיפות
 מסתבר מהתקף־לב?״ חזרה עתה זה טרנר שלנה בתוכנית להודיע
• הלשון. ביד ומוות שחיים •  סוראיה של המפואר ביתה •

 המפורסם, הסעודי סוחר־הנשק של המהוללת גרושתו חאשוגשי,
 מאוד המפוארת המסיבות אחת שיא היה זה כולו. ונשרף באש עלה
 ביותר הגבוהים המזונות דמי את קיבלה אשר הגברת, של

 הפך מלונדון, קילומטר שמונים במרחק שנמצא הבית בהיסטוריה.
 עוד כל ממנו נמלטו והאורחים המסיבה, באמצעה בוער לפיד
החלה שהדליקה טוענים בפרשה, החוקרים מכבי־האש, בם. נפשם

ויי
 להתחיל. לה שעזר מי היה אם לקבוע מסוגלים אינם אבל בארובה,
• •  האמנות באוצרות לחזות כדי לבירות־המערב, שנסע מי כל •

 היפאנים המיזרח. אל ולפנות כיוון לשנות יכול שם, הנצורים
 שיתחרה מי ואין שיא במחירי מפורסמים ציורים לאחרונה רוכשים

 רכש שם בניו־יורק, נערכה האחרונה המפוצצת הקניה בהם.
 ציור בטוקיו, ההרים צב בשם חברה בעל שהוא קאמיאמה, שיגאי

 ציור דולר, אלף 815ו־ מיליון של בסכום רותקו מארק של אחד
 אותם והוסיף דולר, אלף 506 של בסכום קליין פראנץ של שני

 הוא מונדריאן עבור יוני. בחודש שקנה מונדריאן, של אחר, לציור
 לבעל־הבית 000 ליזה. המונה בקרוב דולר. מיליון 2.34 שילם

 באמריקה, המין מהפיכת את שהמציא האיש הפנר, יו פלייבוי של
 בגיל הוא הבן חדש. בן נולד אופנתית, להיות לה עזר לפחות או
 הרקע מה או אמו מי עכשיו, עד הוסתר היכן יודע אינו איש .26

 אותו ומציג ליבו אל הבן את מאמץ האירוע, מן מאושר הפנר שלו.
 בתו ומתרחבת. מישפחתו הולכת בכך בגאווה. מכריו כל בפני

פלייבוי. מיפעלי נשיאת כיום היא )29(כריסטי הבכורה


