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 זמן לד טנותר נבון אז

עצמי? לטיפוח

 : לד מגיטה .איוגו חברת
 בטו מטעמי טל מקסים מבחר

 מוכנים רוסידץו הקרויים
 בטעמם ומדהימים לאכילה
עולמית! באיכות הנפלא!!
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ב בי לי, א ב שש, בן ברזי חו ר ת מ י מ ד ם ,9 א י תי ע גב
 תמונותיהם את שילחי מקסימים. פחות לא — צברית או צבר בבית יש לך גם

 (עבור תל־אביב ,136 ד. ת. הזה״, ״העולם מערכת אל והגיל הכתובת השם, בציון
 מיבחר יפורסם שבוע מדי בשחור־לבן. תמונות עדיפות והנסיכה). הנסיך תחרות

בלבד. שש עד שלוש מגיל — וילדה ילד לכל פתוחה זו תחרות התצלומים.

טלי המינלצות
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 שער נשירת מונע *
השורשים את מחזק י*
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לה היה יכול לא הרי אחות — כמובן
 תיכננו רוני של 11ה־ יום־ההולדת את יות:
 שישי ביום אז אחרי־הצהריים. שישי ליום

 מבט מעיפה אני קמים, כשאנחנו בבוקר,
 בעיניים: חושן לי ונהיה — הקטנה בדנה

מפ אני עגבניה. כמו אדום שלה הפרצוף

 מוכנת היתה היא זה בחגיגה, להשתתף לה
 — יפה נורא זה את קיבלה ואפילו להבין,

 בת רק היא הפספוסית והלא דמעה. אף בלי
 לשמוח ולפחות בחדרה, לשבת לא אבל שש.

 בחשבון. בא לא מרחוק?
הצלחנו לא־נורמלית, עבודת־שיכנוע לאחר

מעש<־שג\ן! שאין לי תג<דו רק
 ישמור — שלה הפיג׳סה חולצת את שילה

פורח. גופה כל אלוהים:
 ״דנה׳" עומרי. על מתעלפת שאני חשבתי

 שוטה. כמו שואלת אני לך?״ קרה מה לה,
 בשיסחה: ומכריזה בעצמה, מסתכלת הקטנה

אדומה.״ •אני
ה הפעם לא זאת בעיניים. אדום נהיה י ל

 לפני תמיד כזה. דבר לי שקורה ראשונה
 צריך — משהו או טיול או שימחה איזו

 את תופסת הייתי רק אם חרבון. לקרות
. .. האלו לעניינים שאחראי בשמיים המלאך

ה את ושלחתי שמונה, לשעה חיכיתי
ספי לי שהיו לא לרופאה. בעלי עם קטנה
במוחה. הייתי בזה — חולה שהיא קות

 עם לי חוזרים הם שעה שכעבור וכמובן
 גם הרופאה סקרלטינה. יש שלילדה הבשורה

 הספיקה הסתם מן שדנה להוסיף שכחה לא
 ילדי־הגן כל ואת אחותה את להדביק כבר
אצלה. הופיעה שהפריחה לפני עוד

★ ' ★ ★
לד נעשה? מה למועצת־חירום. התיישבנו

 כזה? דבר עושים אין — החגיגה את חות
 ובכלל, בגדולה. גם להתחשב צריכים הלא
 הוזמנו? שכבר הילדים לכל מודיעים איך
ה את ולסגור החגיגה את לקיים שני, מצד

 מ־ חתפוצ׳ן היא הלא — בחדרה קמנה
האומללה. עגמת־נפש,
 הרופאה ברירה: אין — החלטנו מעליש,

 מן אותה להוציא שלא אותנו הזהירה אמנם
החלט שבת. דוחה פיקוח־נפש אבל הבית,

וסבתא. לסבא אותה להעביר נו
 מבצעים? אין אבל — והחלטנו החלטנו

 שדה־הקרב. את לנטוש בכלל חלמה לא דנה
יכו־ לא שהיא זה מכלום. אותה מעניין לא

 יותר. או פחות להסכם־חוזי, איתה להגיע
 הבאים: בתנאים דירה, לעבור הסכימה היא

שומ ב. שלה, המנה את עבורה שומרים א.
 ג. שלה; והפרסים ההגרלה את עבורה רים

 ביום־ שיהיו החידונים כל את אותה שואלים
ש המתנות כל את לה מראים ד. הולדת;
 כמובן חביב, אחרון ואחרון תקבל. אחותה

 שם. שיוסרטו הסרטים כל אח לה מראים —
בזול. עוד יצאנו — לכם אגיד מה

!


