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ש* תפרי□ י□1ד
זמיר, (ש. כתזונה שמושי מדריך

 פרוסה 875 במחיר ■עמודים). 85 בת חוברת
 לאכול איך מדוייקות הוראות להשיג תוכל

 הרזאה. למכונות להזדקק ולא
לדוגמא: תפריט

 מנה או מיץ כוסות 2 בוקר: ארוחת >•
אבטיח.

•  עם מבושל לא בורגול צהרים: ארוחת י
סלט.
מיו פרות עם אגוזים ערב: ארוחת •

תאנים. עם טחינה גם אפשר בשים׳
 למכון יזדקק לא הקורא כי לודאי קרוב
 הללו. לתפריטים בהתאם יאכל אם שמשון
 המפורסם שהספדו להיות יכול זאת לעומת

 שימושי יהיה המנוחה, סוסתו על מנדלי של
שלו. במקרה גם

תרגום
שטחה ה ממ מדי טוב

באריסור (דיאנה אשה שר וידויה
 הוצאת חשביה, א. עברית: פרנק, וג׳רלד
 סוחט־ ספר עוד הוא פסודיס) 322 עידית,
 להיות מאד שרצתה בחורה, על דמעות

מוע שכורה להפוך הצליחה גדולה, שחקנית
דת.

 בארימור ג׳והן של בתו בארימור, דיאנה
העש שנות של ואליל־הנשים כוכב־הבד —

 אותם חייה, תולדות את מספרת — רים
 הגבוהה החברה של 1 מם. כנערה התחילה

אלכו לרפוי בבית־חולים וסיימה בניו־יורק,
הוליסטים.

 מפורסמת משפחה היתד, דיאנה של צרתה
במוני להתחרות יכלה לא יורק בניו מדי.
 ידועה ומחזאית סופרת — אמה של טין

 בד ועל בתיאטרון סטריינג׳. מייקל בשם
 דודתה ג׳והן, — אביה שמות היו הקולנוע

 כל מדי. ידועים בארימור ליונל ודודה אתל
 אפילו גאון. שתהיה מדיאנה ציפה אחד

 יודעת ״היא הבקורת: אמרה רע, כששיחקה
?״ זאת מסתירה היא מדוע לשחק,

 בשטח גם אמנם הבקבוק. אל פנתה דיאנה
 יכלה בעזרתו אך אביה, אותה הקדים זה

 גם לה עזרו לשכוח זאת. לשכוח לפחות
 על פעם מדי נקרים שהיו הרבים הגברים
הקול שחקן הפלין, תאן גם ביניהם דרכה,

ואח האימתני מייצ׳ור תיקטור המנומש, נוע
 גזרה. וחטובי יפים אותם אהבה דיאנה רים.

 טרחה לא אחרים עם נישאה, מהם לאחדים
לאה נאמנה נשארה תמיד אך זאת, לעשות

 שהיא נדמה כשהיה הבקבוק! הגדולה: בתה
 המלאך הופיע קרקעיתו, אל כבר הגיעה
 ליאונרד, החורג, אחיה של בדמותו הגואל

אל לריפוי מיוחד למוסד אותה הכניס אשר
כוהוליסטים.

 ומוכנה בגופה שלמה המוסד, מן כשיצאה
 פרנק. ג׳רלד בעתונאי נפגשה מחדש, להתחיל
 טפין טפין הגבורה מפי שנסחט — הספור

מרתקת. בצורה מוגש —
משכ חזרה — דמעח אזיל מחר לקוראי

כל־כך. ללב נוגעת לא כי אם נעת,
ך א ה ב בנ״ר־אריז

עב להימור, (פייר לתשוקה מעבר
 עמודים). 428 עידית, הוצאת רזי, שרה רית:

 נוספת. ביוגרפיה עם חוזר רה׳ מולי! מחבר
המפור הקומפוזיטור מנדלסון, פליקס הפעם:

 ההשכלה איש של נכדו ויפה־התואר, סם
מנדלסון. משה

 נשים. שתי בין התחלקו מנדלסון של חייו
 חמת־המזג, האיטלקיה הזמרת סאלה, מריה

 היפהפיה, בת־הכומר וססיל, פילגשו! שהיתר,
 משאלותיה. לרוב וציית לאשר, נשא אותה
המש שתי בין שהכריעה היא אשתו ססיל
ה בברלין האחת למנדלסון: שהוצעו רות

מז עתיד בקרבה שצפנה משרה — בירה
 עיר — בלייפציג והשניה — ומפתה היר
 לקומפוזיטור שהציעה ביותר, חשובה לא

ל המקומית האקדמיה מנהל משרת הדגול
 בלייפציג. בחרה ד,קרתנית ססיל מוסיקה.

אלו ״כאילו אמרה, מוזרה,״ הרגשה לי ״יש
 היו דרושות ללייפציג.״ שנלך רוצה הים

 שיודדע כדי הקצב, אצל ובקור שנים מספר
 דבר, של בסופו אך אלוהים. של רצונו
 מתאוס של הפאסיון את גילה מנדלסון כאשר

 ניר־ בין באך סבסטיאן יוהן מאת חקדוש
 שה־ לדעת נוכח העיר, קצב של האריזה

כדאית. היתד, הקרתנית בעיר שהיה
 ,38 בגיל שמת מנדלסון, של חייו שארית
 של יצירתו ביצוע על למאבק הוקדשה

 •של קרתנותם על להתגבר עליו היה באך.
הסוחרים גילדת של קמצנותה העיר, תושבי

 של הדתית והקנאות התזמורת את שמימנה
 של מאבק אחרי כאשר, המקומי. הכומר

 המתאוס על סוף סוף מנדלסון נצח שנתיים,
 שנה חצי סחוט. אדם כבר היה פסיון,

בלייפציג. בביתו נפטר אחרי־כן
 אינו הוא הסופר של מאמציו למרות

בביו זכה שלה ההצלחה על לחזור מצליח
רוז׳. מולין לוטרק טולוז של גרפיה

מד־ מושל□ דצח
 זהבית, מ. ה. עברית לוין, (מאיר בפיה

 בני־טובים, פרשת כרכים) 2 עדית, הוצאת
ב מתוארת העולם, את בשעתו שהסעירה

 המאורע את שכיסה העתונאי על־ידי כשרון
ה שני ולב, לאופולד סופו. ועד מתחילתו

 עשירים, הורים ילדי שיקגו, תושבי נערים
 חוץ אחרת סיבה ללא שלישי, נער רצחו

 חשבו, כך, מושלם. רצח לבצע מהרצון
 ״האדם לגזע שייכים הם כי להוכיח יוכלו

 מדי! מושלם היה הרצח אולם העליון״.
בס שנמצאו החברים אחד של משקפיו

ה הפושעים אל הובילו הגופה, ביבת
עולם. למאסר נדונו הורשעו, אשר צעירים
 שנה שלושים הספר את הכותב לוין מאיר

נר מהצעירים שאחד אחרי המעשה, לאחר
 התנהגות בגלל שוחרר והשני בכלא, צח

 הפשע. גורמי על להתחקות מנסה טובה,
 ולב ולאופולד בכלל, הפושעים כי טוען

 אלא בעונש, החייבים אזרחים אינם בפרט,
לריפוי. הזכאים חולים
ומרתק. מענין ספר
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אגז ר עו אעי
 ,645 34־7 טל. ,34 העם אחד רחוב תל־אביב! החברה! למשרדי או באזורך ישראגז״
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