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הברזל גבות של בנה עם נישואין פורסטון: קאון
 מארגרט הגדולה בריטניה של הברזל שגברת שעה
 הקהיליה של הבית שלום בטירפוד עסוקה היתה תאציר

 הוא יותר. פוריים עניינים מארה בנה העדיף האירופית,
 יפהפיה צעירה עם להתחתן עומד דבר של ובסופו חיזר

 מאותו ועוד ארצות־הברית, האפשרויות, כל מארץ שבאה
 — שלו המיליונרים בזכות כיום מפורסם שהוא החלק

 הצעירה םורסטון קארן העלמה האמת, למען דאלאס.
 שבה וורת, פורט שכנה, עיר בת אלא דאלאס, בת אינה

 סורסטון, בן אביה, יותר. עוד גדול המיליונרים מיספר
 יואינג, מישפחת כמו בדיוק בנפט, ממסחר כמובן התעשר

 מיליארד בחצי המישפחה של הממון את מעריכים והיום
 דמוי בבית המתגוררת מישפחות מאותן אחת זו דולר.

היה צריך שאותו תחנת־רכבת, של ובגודל יווני מיקדש

 אחר דבר שוס נמצא שלא משום עבורה, במיוחד לבנות
 פינקס את הכיס מן שולפת ואשר בעיניה, חן שמצא

 עוד להוסיף רוצה מקומי שמוסיאון פעם בכל הצ׳קים
 נחשבה, 24ה־ בת קארן שלו. לאוסף סזאן או רמבראנדט

 עוד מה אחריה, חיזרו העיר רווקי שכל למציאה כמובן,
 בתו של בקשה לשום לסרב מסוגל אינו האב כי ידוע שהיה

 תאצ׳ר מארק את שהכירה הרגע שמן נראה אבל היקרה.
 מחזר שום עם להשלים מוכנה היתה לא היא בנשף־צדקה,

 ראש־הממשלה לה. יאה הבריטי החינוך רק אמריקני,
 אבל בברכה, לשעבר הקולוניות בת את קיבלה הבריטי

 האמיתית הסיבה כי טוענות, הרעות הלשונות
 של העושר היא תאצ׳ר הגברת של לשביעות״הרצון

בריטניה. תיוושע בעזרתו אולי — פורסטון מישפחת

 האגן: נינה
הברונים נעות

 שהיא טוענים בגרמניה
 המוצלח היצוא את היום מהווה
 ושפניה המדינה של ביותר

 הצעירים רוב בעיני מייצגים
הפד הרפובליקה את בעולם
 ראש־ של מפניו יותר ראלית,

 להיטה קול. הלמוט הממשלה
 מעין הפך אדומים״ בלונים 99״

 האנטי־ המחאה של סמל
 סרט את ראו מאז גרעינית,
 לסוף מוצמד שלה הווידיאו

 היא האגן ננה שאחרי״. ״היום
 המצליחה הגרמניה הזמרת
 לגבולות מחוץ כיום ביותר
 כמה שמצביעים כפי או ארצה,

 ״צעירה בארצה, העיתונים מן
 להיות צריכה שאינה אחת

 שנחתה האבטלה ממכת מודאגת
 סוזנה הוא האמיתי שמה עלינו.״

 23 לפני נולדה והיא קרנר
 תעשיה עיר האגן, בעיר שנים

 מתגוררת היא המדינה. במערב
 המקושטת בדירה בברלין,

 גיאגר מיק של בתמונותיו
 בכל מעריצה שהיא אליל

 מיזרונים על ישנה היא מאודה,
 היא הריצפה, על שמונחים
 פרק אף להחמיץ לא משתדלת

 וכל דאלאס הסידרה של אחד
 חוזר אותה לראיין שהולך מי

 טיפשה היא הנערה האם ותוהה:
 לגבי בהם? מהתלת היא שמא או

 נחרצת, היא לפחות, אחד נושא
שבשיריה. הפוליטית השליחות

נצבעים ורבן שחוו נואה: ויאניק ססיויה
 להוריד כדי בניו־יורק, להתגורר עבר נראה יאניק הצרפתי הטניס כוכב

 הנצחונות שמיספר הלחץ, מן כך כדי עד השתחרר והוא החברתי, הלחץ את מעליו
 עם וסוער קצר רומן אחרי פורחים. הפרטיים חייו זאת, לעומת אבל ירד, שלו

 יצאו והשניים לאשה אותה נשא הוא ססיליה, היפהפיה השוודית הדוגמנית
 בעיר נישאו הם קאמרון. היא הלא נואה, של מולדתו בארץ האירוע את לחגוג
 בתוך קטן בכפר הכנסיה בירכת את לקבל הלכו ואחר־כך המדינה של הבירה

 הנהר, בתוך חברים עם יחד תחילה, טבלו הם המישפחה. מתגוררת שם הג׳ונגל,
 את מחבקת היא למטה בתמונה החדשים. קרוביה עם ססיליה נפגשה ואחר־כך

יאניק. של אחותו בת החדשה, אחייניתה
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