
ן

ולגהי מ׳ אח מנשק מ׳ רגו: ורונאלד ,נאנס
 נלקחה .כאילו נראית הזאת שהתמונה פלא אין

 אכן הם המצולמים מן שניים ישנה. הוליוודית ממלודראמה
 החליפו שבינתיים התקופה, מאותה הוליוודיים כוכבים

 של הראשונה כמישפחה תפקידם, את ולקחו מיקצוע,
 רוצים שהם כך כדי עד ביותר, הגמורה ברצינות אמריקה,
הם למעלה בתמונה נוספות. שנים ארבע בה להמשיר

 האמריקאי השגריר מן לונדון, של בנמל־התעופה נפרדים,
 ביקור בתום זה היה ומרעייתו. פריים ציארלם באנגליה,

גן מישפחת של  אבותיו אבות של המוצא באירלנד(ארץ ר
 בחופי סיור שלו), הפוטנציאליים הבוחרים מן רבים ושל

 בנות־הברית לפלישת שנה 40 במלאות נורמאנרי,
הכלכלית. בוועדה ומדיונים לאירופה,

 ממונאקו: קאוולין
נסיו! רא חוקי, וא

 בנסיכות לשרור צריכה השימחה
 קארולין, הנסיכה בכדי. ולא מונאקו
 בחייה מרורים מעט לא שידעה

 יורש הביאה סוף כל סוף הפרטיים,
 אנדריאם־ שמו טוב. במזל לעולם,

 9ב־ טוב, במזל נולד, והוא אלברט
 מחייכים• הכל חוץ, כלפי ואומנם, ביוני.
 רחוקות הבעיות אבל לאוזן. מאוזן

 הכנסיה ראשית, פתרונן. על מלבוא
 בעובדה הכירה לא עוד הקאתולית

 הראשון, מבעלה התגרשה שהנסיכה
 בכף, הכירה לא עוד וכל דונו, פילים

 לסטפאנו השניים, נישואיה הרי
 זאת תופסים. אינם קאזיראגי,

 נסיר הוא שאנדריאס־אלברט אומרת
 לא עוד וזה ליצלן. רחמנא חוקי, לא

 הוא מונאקו חוקי שלפי מסתבר הכל.
 בן אינו אביו כי נסיר, אינו אפילו

יהיה? מה אז וכלל. כלל אצילים

 הנן: נומונדו סל
למנצח נשיקה
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המתאנרים נמיווץ
 לפחות או בלמונדו, מישפחת

 החליטו האחרונים, הדורות שני
 מישחקים הוא שלהם שהתחביב
 ובעל מכובד פסל היה הסבא מסוכנים.
 הקולנוע שחקן האב, אבל מוניטין,

 לא־אכזב מקור הוא דאן־פול,
 משום ביטוח, חברות של לסיומיהן

 כל את לבצע בהתמדה מתעקש שהוא
 בסרטים ביותר המסוכנים התעלולים

 להניח במקום משתתף, הוא שבהם
 יותר זולים שחייהם לכפילים אותם

 עתה הולך פול, השחקן, של בנו משלו.
כ לעצמו בוחר כשהוא בעיקבותיו,

 מכוניות נהיגת — עיקרי עיסוק
 מפתח שהוא אלא בלבד, זו לא מירוץ.
 למתאבדים אופייני סיגנון לעצמו

 כל את עושה פשוט הוא מיקצועיים,
 מתמיד לעשות, כדאי שלא הדברים

 מצליח הכל, ולהפתעת הסוף, עד בהם
 מן במיוחד שסובלת מי המיקרים. ברוב

 חברתו היא בחר, שהוא המיקצוע
 סטפאני הנסיכה הצעיר, של הנוכחית

 מישפחת היא הלא גרימאלדי, לבית
המצו בתמונה מונאקו. של המלוכה

 שהשתתף אחרי לפול נושקת היא רפת
.3 פורמולה מסוג מכוניות במירוץ

 :,הודג וקי
הסמיקה המונה
 בית של השובב הנסיר אנדריו,

 מקור להיות ממשיר הבריטי, המלוכה
 לדאבון פיקאנטיות, לחדשות אכזב לא

 לאחרונה החסודה. אמו של ליבה
 התפוצה רב הבריטי השבועון פירסם

 מפולפל סיפור וורלד דה אוף ניו־ז
 ויקי בשם דוגמנית שמספרת מאוד,
 חמישה הנסיך עם בילתה אשר ,,הודג
 בארבאדוס. באיי מאוד לוהטים ימים

 לא כאן, שלו החופשה כל ״במשו
 הלילות כל את בילינו לרגע, נפרדנו

 התגורר," שבה הווילה בחצר יחדיו
 תמורת רבה. בגאווה ויקי מספרת

 קיבלה מספרים, כך הזאת, החשיפה
 מן דולר 60,000 החטובה הבלונדית

 לה. מספיק לא עוד זה אבל העיתון,
 כל את אגלה שבו ספר אכתוב ״עכשיו
 מקווים מעריציה מבטיחה. היא האמת,״

תמונות. עם ספר יהיה שזה
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