
 אל מחוף אמריקה את שהפתיעה זו נישואין בתמונת
 ארצות־הברית של הראשונים והגברת האדון נראים חוף,
 ניצבת כשלצידו גדילי, סול והחתן רגן סטי הכלה, עם

 שהחתונה העובדה היתה כל, קודם שהפתיע, מה אמו.
 ננסי אולם הלבן, בבית ולא בלוס־אנג׳לס כמלון נערכה

 אינה הנשיא במשכן שחתונה מההתחלה, הבהירה רגן י־
 כפעילה ידועה זו פאטי. של אישיותה את תואמת

 אביה מדיניות נגד מפגינה פאציפיסטיות, בתנועות
ודאי אז הקרובות. בבחירות עבורו תצביע שלא ומכריזה

 מזה, חוץ האישית. במחיצתו ליבה בחיר את תישא שלא
 אשר לאמריקה, הפתעה זו וגם צימחונים, הם הצעיר הזוג

 פרוטקציה, להפעיל צריכים היו ורעייתו הנשיא כי שמעה
 בקשיים נתקלו וכבר נישאו אן עוף. מנת לקבל כדי

 בת של שכן להיות רוצה אינו איש כי דירה, בחיפושי
 ומעל סביבה. שמסתובבים הביטחון אנשי כל עם הנשיא,

 לקנות במקום שהחתן, העובדה מן אמריקה נפגעה הכל,
 נסע ברוקס, האחים אצל נאמן, כאזרח חליפתו את

קורז׳. הפריסאי האופנאי אצל אותה והזמין לצרפת

המאנוס שבט של הגדול המנהיג צ׳אולם: הנסיך
 לאחרונה הגיע הבריטית הממלכה של העצר יורש

 פאפואה, איי האימפריה, של הנידחות הפינות לאחת
 המינהגים בתוך השתלב מייד עמו, את שאוהב וכשליט

 של ובתילבושת בנוצות עצמו את קישט הוא המקומיים.
 היושבת היחידה האשה עם רקד במקום, המאנוס שבט בני
לבושה שהיתה רדי, נהלי בשם גברת בפרלמנט, שם

 שיני של בכתר ראשו את עיטר בלבד, נוצות חצאית
 החל אף ולבסוף, בפז יסלא לא במקום שערכה כלבים,

 בנאום האחרים. המסובים כל עם יחד המקום, בשפת מזמר
 הכבוד על הנוכחים לכל הודה הוא פאפואה, בשפת קצר

 לשאת הצעה ובנימוס באדיבות דחה אבל לו, שחלקו
לו. שהוצעה המקום מבנות אחת שניה, כאשה לעצמו,

מינוח בגוי בוי סטנאני: תנסינה
 היא ממונאקו, סטסאני הנסיכה גרימאלדי, מישפחת של הצעירה הבת
 היא אין אחרות, בנסיכויות האחרות, מעמדה כבנות שלא מאוד. פרולטרית נסיכה

 היא חוף־הים, על להשתזף יוצאת היא וכאשר ובריח, מנעול מאחרי מסתתרת
 לובשת היא כאשר הכל. לעיני מונאקו, של הציבוריים החופים באחד זאת עושה

 שלובשות מה מכל יותר צנוע במשהו תבחר מדוע סיבה שום רואה אינה בגר־ים,
 גס חופשית הכניסה פתוחים שבחופים היא הבעיה סביבה. האחרות הנערות

 19ה־ בת הגברת את ללכוד הזדמנות שום מחמיצים אינם ואלה לצלמים,
 לאמץ תחליט היא אם יקרה מה אז מצלמותיהם. בעדשות הכחול הדם בעלת

בגד־הים? של העליון החלק על בכלל ולוותר הריביירה מינהגי את לעצמה

הגדולה להמתקת ממעויצה נשיקה פאביוס: לוון
 בארמון חודש לו ישב סאביום, לורן צרפת. של החדש ראש־הממשלה

 עם לעמוד, צריך הוא שבראשו העם את לפגוש לדרך, יצא ואחר־כך מאטיניון
 הסקרים הקואליציה, מן שיצאו הקומוניסטים בקצב: עליו שניחתות הצרות כל

 אין כזה, במצב שמתקוממים. המיקצועיים והאיגודים שחורות נבואות שמנבאים !
 בשקיקה והמאזינה קוגלן בעיירה אותו שמעריצה סבתא מוצא הוא שכאשר פלא

הלב. מכל חם חיבוק לה להעניק מאוד שמח הוא העם, לאחדות להטפותיו
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