
 שמונה לפני רק מאמין? היה מי
 הצעיר כנה אדוארד, היה חודשים

הש אליזבת (.המלכה אליזבת של
 ומקור גדול שובב וינדזור, ניה")
 קטטה כשבכל ולחצרו, להוריו דאגה

 קמב־ אוניברסיטת בחצר שנקרתה
 היום הנסין־־הסטודנט. השתתף רידג׳

 ונד נע אופניו, על רוכב נראה הוא
 כשמבט האוניברסיטה, בשבילי
 לא חולמניים. ופניו בעיניו מצועף

 בעין פנסים עוד לא בחצר, מכות עוד
 בתמונה מאוהב. פשוט הבחור —

 עלמה חלומותיו, נערת נראית מימין
 אר־ רומי בשם וחייכנית צעירה

 — מישפחתי זה אולי לינגטון.
 מיטב לפי זו, נערה של מיקצועה
 אנדריו של ידידותיהם של המסורת

 די) לליידי שקדמו (אותן וצ׳ארלס
מת היא בדרך־כלל דוגמנות. הוא

 דירתה את ומחלקת בלונדון, גוררת
 שעה, לפי למיקצוע. חברות שתי עם

המלכו דמי־הכיס על עולה הכנסתה
 ליום- דולר 650 הנסיך: של תיים

 הידידות־ שאר כמו שלא אך צילום.
 זו אלביון, נסיכי של הדוגמניות

 מכבר זה ההישרדות. סוד את יודעת
 *בתי כגון: הכרזות, בכמה אמה יצאה

 תצטלם ולא הצטלמה לא מעולם
בלתי־הגון!" בלבוש

 בקיץ זה את זה הכירו הצעירים
 בין זמנם מחלקים שניהם האחרון.

 נועזים מצעדים ונזהרים וטיולים, שיט
 צעיר אדוארד תשומת־לב. מעוררי או

מספקת. בתבונה ניחן אבל עדיין,

 איזאבל היא, בצרפת: ביותר המאושרים השחקנים היום הם אלה שניים
 ביותר הטובה כשחקנית — הצרפתי האוסקר - סזאר פרס זוכת אדג׳ני,

׳.84 בשנת הצרפתים בעיני
 של גבר־החלומות בדיוק אינו קילוש והמוכשרת, היפהפיה לעומתה, י

 בעיני בלתי־רגיל קסם בעל אך עגלגל, נמוך, הוא הממוצעת. צופת־הקולנוע
 של ארוכה שורה אחרי פאנטין, צ׳או על הפרס את לו שהעניקו הצרפתים,
יחד. גם והקטן הגדול המסך על קומיים תפקידים

 לוצ׳יאנו דומים: וכל־כך שונים כל־כך הם
 ויש בעולם, הטנור שבזמרי הגדולים אחד פאווארוטי,

 הגדולים אחד סינאטרה, ופראנק שבהם, הגדול אומרים
 שבהם. הגדול האומרים ויש בעולם, הסטאנדרדס שבזמרי
 שחקנים שניהם האצבעות, קצות ער מוסיקליים שניהם

 זללנים ושניהם מחוננים בשלנים שניהם מחוננים,
ארץ של צאצאיה שניהם חביב: ואחרון מושבעים.

איטליה. — והפאסטה האהבה המוסיקה,
 שכל בקונצרט, יחד ישירו שהשניים היה טיבעי רק

 זו. למטרה שנערך בסרטן, למילחמה קודש הכנסותיו
 להפוך שהחליטו המשותף, המיבצע מן כל־כך נהנו השניים

 של לוח־הזמנים — כזו סכנה אין אך לקבע. העניין את
 יהיה במשותף אחד פנוי שערב עמוס, כל־כך השניים
בכלל. יהיה זה אם שנה, בעוד רק כנראה
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