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 בשר סלך ואת פאנפילוב אנשי כריסטוף,
 יראון במשק כי לגלות נדהם 16 בגיל ודם.
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בגרות. ופצע<

 ומוכתם? מכוער פניך עור
 ננעצות כל עיני כאילו הרגשתן

 כעת איומה! הרגשה בך?
 ונוזל קרם עדורה בא לעזרתך

 שהמדע מוצרים אנטיספטי,
 עבורך. גלה המודרני

 סכסכלורופן מכיל ה דור ע
 החיידקים את ומשמיד החודר
 הנקבוביות. בתוך עמוק עמוק

 פגמים, מרחיק רה ו עד
 במהירות בגרות ופצעי גרויים

 את ומרענן מזכך וביסודיות,
 מעולם. היה שלא כפי עורך

ה עד קנינה) ר  היום עוד ו
המרקחת. בבית
 בטחונך שונה! הרגשה איזו

 ומראיך אליך חוזר העצמי
ל״י. 3.65 כך! על מעיד
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)20 (בגיל גלילי יונתן
ביקש לא וגדולות ברח לא מקסנות

ה את שהופכים רבים, קווים נצסרפו זו
למסובכת.״ תמונה
 אליל של בכורו בנו יונתן, היה כזה
 גלילי, ישראל שר־ההסברה) (וכיום ההגנה
 מכתביו, .23 בגיל שנים, ארבע לפני שנפטר

יונ כי מוכיחים זה, בספר־זכרון המלוקטים
 כדברי טובות. כוונות מלא צעיר היה תן

״מקט גלעד, זרובבל המשורר הלקט, עורך
 ביקש.״ לא וגדולות ברח לא נות

 המכתבים משמחה!״ צווח ״הייתי
לנע הקטן, לאח לאם, הנערץ, לאב בספר,

 יליד נער־חמד של דיוקנו הושפים רה,
 למראה פעם, שהעיר רגישה. נפש בעל נען,

 הייתי כזאת תמונה ציירתי ״לו ציור־נוף,
משמחה.״ היום כל צווח בוודאי

 כתב לחיים. מפוכחת גישה גם לו היתד,
 שקר בשעה ילד ״כל ממכתביו: באחד הוא

 להמלצת צריך ואינו סוודר לובש — לו
הוריו.״

ד *״ימס ב בונ אבי תד־ מ
 הוצאת טיינר; אלי (מאת כשלג אש
 צד,״ל סרן הוא מרום דן טס׳) 226 אל״ף;

 גפרורים; עם באוזניו לחטט הנוהג לשעבר,
 הוא וכאשר המזלגות, מן צלילים להפיק
 בפגיון אותן לעשות ציפורניו, את עושה

לחיתוך־נייר. למישהו המשמש עקום־להב,
 בתל־אביב. השיב מטה ראש הוא המישהו

 בשטח חסרונותיו למרות כי יודע הוא אבל
 הסוכנים אחד הוא דן האישיים, הנימוסים

 הוא למשל, בתימן, שלו. ביותר הטובים
 צנחנים של יחידות כמה לאחרונה חיסל

אחת. יד במחי מצריים
ל דן את לשלוח הוחלט הפעם אבל

 שטורס־באך ס.ס. את ללכוד כדי גרמניה.
 ברג־ גוטפריד וילהלם ד״ר (רב־סרן) פירר
 בדכאו. בכיר ניסויים קצין לשעבר הוף,
ה אנשי מסתירים הזד. המנוול הנאצי את

 קאמפפר אלטע (די דא״ק הניאו־נאצי ארגון
הלו הגרמניות: המילים של התיבות ראשי
הוותיקים). חמים
הו זה בספר־מתח בלילה. טיול נם

 ג׳יימס את היטב עיכל הוא כי מחברו כיח
 תיקי ואת הכפור מן שחזר האיש את בונד,

 עד סוב, כך כל אותם עיכל הוא איפקרם.
 בעל רב, בכשרון הכתוב ספר־מתח שיצר
בן־ימינו. ותוכן מרתקת עלילה

 בין סיפור־אהבה כולל הכל, יש בספר
 המבלה דנית, לנערה בכיר ישראלי סוכן

(ו בגרמניה הש״ב סוכנת וההופכת באילת
 נערות לפיתוי המתכון ניתן זאת בהזדמנות

במכ ביקור במידבר, ״סיור באילת: זרות
במיפרץ״). לילי וטיול שלמה המלך רות
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