
בצרפת - החדש הסוג מן מיפגשים □סטו: גיורי
 מראה מחפשת ,20ה־ בת פוסטר, שדודי פלא זה אין
 טראומה אחרי חדשים. ומיפגשים חדשים תפקידים חדש,

 דון רגן(על־ידי בנשיא ההתנקשות פרשת עקב רצינית
 של בכוכבנית נכזבת אהבה מאוהב היה כי שטען הינקלי,

 ויצאה בתיאטרון שיחקה ג׳ודי) היא הלא מונית, נהג
כשהיא נראית היא זה בצילום ייל. באוניברסיטת ללמוד

 סימון של רומן לפי חדש בסרט מופיעה בצרפת,
 מילחמת בימי המתרחש אחרים, של דמם דה־בובואר

השנייה. העולם
 שלה, הקולנועית הקריירה עם שלמה אינה שהיא דומה

 שובי לפני הסופרת את ״אראיין הכריזה: לאחרונה שכן
בחיים." שלי היחידי העניין איננו הקולנוע הביתה.

גיאוגוכיה של ע־נ״ן היא פורנוגרפיה שואנג: לי
 ירח של התה מבית סקיני של המפורסם מישפטו

 גם וכנראה אקטואלי עדיין הוא אקטואלי, היה אוגוסט
 עבור חוקים יחוקקו שבני־אדם זמן כל אקטואלי יישאר

 האסורה אהבתם טוב: הכל טוב סוף אבל אחרים. בני״אדם
 הצרפתי בלפרואה ועמנואל שואנג לי הסינית של

 הציירת לי, אנד. בהפי רואסי בנמל־התעופה הסתיים
 באשמת 81 בספטמבר אחד בהיר ביום שנעצרה מפקין

צרפתי דיפלומט ועמנואל, זר, עם אסורים יחסים קיום

 בלפרואה בפאריס. להינשא עומדים בפקין, מוצב שהיה
 היו שרים שני בבושת־פנים. סין את לעזוב בשעתו נאלץ

 שהתערבו ורוהאר, דובר מישל השימחה: שושביני
 שיחרורה לטובת מיטראן פרנסואה הנשיא עם יחד
 שהתנהגותה וטענו אוזן הסינים היטו לא בתחילה לי. של
 דעתם את שינו ולפתע הולמת". ״בלתי היתה לי של

 קארדן פייר בהשפעת אולי לצרפת. לטוס לה והתירו
ם מיסעדת שלו, החרש והסניף בסין? מאקסי

ויליאם: הנסיר
החופשי בעולם ביותר השמור התינוק

 צ ועל חינוכיים רעיונות על מטפלות, ועל אמנות על ויכוחים היו אם
 שה ברור אחד: דבר על ויכוח אין כבר היום הרי נולד, בטרם עוד חדר־הילרים

 ל בחשיבותו השני הנסיך האנגלי, המלוכה חצר של הפרוטוקול לפי ויליאם,
 היא כי דיאנה, הגננת אמו, טענה נולד בטרם ואומנם, שומרי־ראש. צריך

 סמכה לא היא באקינגהם. בארמון לפניה שנהגו כפי לגדלו מתכוונת
 להז והתעקשה אדוארד, ושל אנדריו של צ׳ארלס, של אומנותיהם

 לח מסביב הויכוח תם לא עוד בזה מארגרט. הנסיכה בשרות שהיתה אומנת
 !כל ארוכים. לטיולים לקחתו התעקשה ויליאם, של אמו די, ליידי החדש:
 הבר העיתונות בהשתתפות ויכוח, נערך הכתר, בשליחות וצ׳ארלס היא שיצאו
בבית? התינוק את להשאיר יאה לא או יאה האם השאלה: סביב כולה,
 ? מה לדיאנה יש אישי, וטיפול חינוך לענייני נוגע שהדבר זמן כל אך

 הד אחד חוקי־ברזל, יש — יהלום־הכתר של האישי לביטחונו נוגע כשהדבר
 המפוז האימפריה ימי את הבריטית למישפחה מזכירים שעדיין הבודדים
 ל שתהיה רי לא הפתוחים, בגנים מטייל הנסיך שכאשר אומרים, והחוקים
 הגורילוו כי האומרים יש אבל לפחות. אחת בגורילה חייב הוא נכסי: האומנת
 ואפילו מקסים, תינוק פשוט שהוא משום לתפקידם, מאוד מסורים ויליאם
ו של בטיולי־השרד מאשר הגורילות בחברת לטייל יותר נהנה שהוא אומרת
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