
הראשונים הפלירטים ונדזור: הלו ליידי
 וינדזור הלן הצנוע השם מאחרי הזאת. הזוהרת הצעירה לגברת לב שימו
 במישפחת זכויות שוות בת קנט, לבית והדוכסית הדוכס של בתם מסתתרת
 ברשימת במיספר 18ה־ בדבר. המתמצאים של החשבונות ולפי הבריטית, המלוכה

 היא זו, ברשימה לה הקודמים 17ל״ משהו יקרה ושלום חס אם כלומר, הכתר. יורשי
 פחות הם לכך שהסיכויים מובן אנגליה. מלכת להיות חירום, במיקרה עשויה, עוד

 בינתיים יכולה שהיא עוד מה במיוחד, אותה מדאיג אינו העניין ולכן מאפסיים,
וינדזור״. לשושלת היופי ״מלכת של התואר את מאמץ, שום בלי לזכותה, לזקוף

 הופיעה אז בנוכחותה. כלל השגיחו לא שנתיים לפני ועד בסך־הכל, ז 9 בת היא
 פחות לא אצולה בן של זרועו על שעונה כשהיא צ׳ארלס, הנסיך דודנה, לחתונת
 בין -אפשרי לרומן בקשר הניחושים ממונאקו. אלברט הנסיך ממנה: מפורסם
מזמן. כבר התבדו השניים,

 בגלריה לעבודה, יום מדי הולכת העם, מן כאחת הצעירה הגברת נוהגת בינתיים
 החמאה), שעל הריבה את רק לחמה(ואולי את ומרוויחה לונדון, במרכז לאמנות

 אחריה, בדרך־כלל עוקבת צלמים כשעדת לבלות יוצאת היא בערבים אפה. בזיעת
 כל לרפואה. אחת מוכרת דמות אף עם שמה את לקשור הצליחו לא בינתיים אבל

בלבד. לוויה״ כ״בן ידה על מוגדר משמאל, שבתמונה הנער כולל עימה, שרוקד מי

הצרחה רוצה הבת

 מאושוים: ימים
מחזור! בגישת
 רכשה משמאל, שבתמונה החבורה

 של מעמד בארצות־הברית לעצמה
 שם מופיעה היא רבות שנים מזה מוסד.

 את ומגלמת בטלוויזיה, בקביעות,
האמרי המישפחה של אורח־החיים

 אמריקאית בעיירה הממוצעת, קאית
 .50ה־ בשנות אי־שם ממוצעת.
 ימים כולם, הופיעו שבה המיסגרת

 למסך גם להגיע זכתה מאושרים.
 כנראה נעלמה, אבל בישראל, הקטן
מו של שהנוסח משום  לימון אסקי

 די מרתק אינו מין בלי אמריקאי
 נראה באמריקה גם בארץ. הצורך

 המחזור ופגישת חולפת, שהאופנה
 הקלטת לרגל נערכה אשר שבתמונה,

 להיות עשויה בסידרה, 255ה־ התוכנית
 הפופולאריות שכן האחרונה, הפגישה

 מממנים ואין בירידה הסידרה של
 ריצ׳י של הרפתקותיהם להמשך

הטובים. הימים מן וחבריו קאמינגס
 הסידרה מן צמחו בינתיים דבר, אין
 כמו מפורסמים, כוכבים כמה לפחות
 או משמאל) (חמישי וינקלר הנרי

משמאל). (שמיניהווארד דון

עצמה בזנות
 שארי שמה, עליה שמעיר כפי

 אחד של בתו היא בלאםונטה
 30ב־ המפורסמים הכושים הבדרנים

 בלאםו־נ־ הארי האחרונות, השנים
 רוצה (אינה25מ״ יותר בת היא טה.
 יפהפיה היא שנים), בכמה בדיוק לומר
 ביקשה לא שמעולם כר על וגאה

 היא לציבעה, ואשר עזרה. מאביה
 וגם כושית, ״אני בגאון: מכריזה
האם).״ (מצד אינדיאנית וגם סקוטית
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