
ו מענו השמות הנסינת :,סטפאג גו ו
 שלו הפנאי שעות כל את להקדיש בלמונדו פול את מושך מה לדעת קשה
 ובתעוזה ובאדיקות בלהט זאת עושה הוא מירוץ. מכוניות — ויחיד אחד לספורט

 בסביבת שכן כל לא כלשהו, מכוניות מירוץ על לו נודע שרק אימת כל רבה
 עובר מה לדעת קשה סטפאני. הנסיכה הנאמנה, חברתו מתגוררת שם מונאקו,
 מכוניות מירוץ בשעת זה במיקרה לגדר, מעבר עומדת כשהיא זו, של בראשה

 מאז בלבד שנה עברה שפתיה. את ונושכת בתיל, חזק מחזיקה בקלרמונט־פראן,
 היום עצם ועד במכונית, היתה כשסטפאני בתאונת־דרכים, חייה את אמה קיפחה

 פול מאז, נפרדה לא שממנו זוגה בן והנה, התאונה. פרטי את בדיוק יודעים לא הזה
 עלי הקיים ביותר המסוכן הספורטיבי במיקצוע בוחר בלמונדו, פול) ז׳אן של (בנו

 מאביו, הסכנה תאוות את ירש הוא גם האם ביותר. המסוכנים ובמירוצים אדמות
 באוויר לרחף גגות, מעל לקפוץ בעצמו, הכפילים תעלולי כל את לבצע שנוהג

 והחרדות הפחדים כל את סטפאני עוברת וכה כה בין מכוניות? במירדפי ולדהור
 הפך אף לאחרונה הנצחית. והתפילה הארוכות הציפיות עם טייס, אשת שעוברת

 מיקצועי. נהג־מכוניות־מירוץ הוא בלבד 19 ובגיל למיקצוע, התחביב את פול
 אבל לפול, להינשא אביה רשות את ביקשה ,18 לה מלאו עתה שזה סטפאני,
לא. נחרצת: היתה תשובתו

:באודו בויז׳יט
 תמונותיה אבל הבד, על מופיעה איננה בארדו שבריזייט רבות שנים כבר

 היתה כשהיא שקרה כפי בדיוק עיתונאית בתשומת־לב מלוות שלה תנועה וכל
 ולטיפוח ממוות מר מגורל בעלי־חיים להצלת שהתגייסה משום רק זה ואין כוכבת.
 כבר ממולחת. אשת־עסקים פשוט היא זכר. ממין בעיקר ועניים, צעירים אמנים

 מכירת על הטלפון דרו ומפקחת משגשגת תמרוקים חברת מנהלת היא שנים כמה
 לחנות זקוקה טרופה שסן החליטה הפעם חותמה. את הנושאים מישקפי־שמש

 הצרפתית בעיירת־הנופש פתחה לכן חדשה. להכנסה זקוקה היא וכי חדשה,
 לא והלאה מהיום ובכן, מאדרג. לה השם את הנושא בוטיק שלחוף־התכלת

 פרא, בקאפ ניבן דיוויד של באחוזתו או בניצה שאגאל במוסיאון רק מבקרים
 להצטייר כמובן כדאי טרופה. בסן ביבי של הבוטיק חדש, אתר־תיירות יש שכן

 החתימה עם בד של סנטימטרים מאוד מעט כידוע שכן כרטיסי־אשראי, בכמה
מאוד. שמן סכום על אבל אחת, בחתימה עולה הנכונה,

 זאוה: הנסיכה
 הססונות

חטא כל אם היא
 ואמו ויליאם הנסיך רק למה ובכן,

 העמודים כל את תופסים די ליידי
 הנסיכה היא, לא מדוע — בעיתונים

 של הצעירה בתם השלוש, בת זארה
 אומנם פיליפס? ומארק אן הנסיכה

 לדעת כדי ארוך חשבון לעשות צריך
 בתור לעמוד שלה הסיכוי בדיוק מה

 המסורת, לפי אנגליה, כתר כיורשת
 זארה נראית כך משום דווקא אבל

 בשעה לחלוטין. בנפשה בריאה ילדה
 חגיגי, במיסדר דום עומדים שכולם

 את בודקת הרגליים, בין עוברת היא
 סוס של רגליו ואת אחד סוס של שיניו
 כלב מחבקת היא אחר־כך אחר.

 האנשים לעבר חשדני מבט ושולחת
 מצלם מישהו האם מסביב. העומדים

עכשיו? אותי

 אנדה: הנסיך
 הראש שומו

שומות הוא
 29 בת נמוכת־קומה, בלונדית, היא
 לגיבורת הכוונה ואין קר. דם ובעלת

 לא שהיא למרות חדש, סיפור־אהבה
 דיילי, גדיים אך שלה. הגבר מן זזה
 השרות של סופר־וומן מאותן אחת היא

 בתפקיד שזכתה החשאי, האמריקאי
 הנסיך על הופקדה היא — חייה

 הרישמי ביקורו בשעת אנדריו
 והצל־ הקאראטה אלופת בקליפורניה.

 את היטב מסתירה המעולה פית
 וחיוך מחוטב לגוף מתחת מומחיותה

 פעם קרה כבר — יודע ומי מקסים.
 כך לשומר־ראשה. נישאה שהנשמרת

 פטי של סיפורה בהפי־אנד הסתיים
להיפר? לא ומדוע הרסט,
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