
סיקררת
)11 מעמוד (המשך

 לא ומזיק מסוכן סם שהוא האלכוהול, את
כאן? המוזכרים אלה מכל סחות

קרי של מסויימים בשלבים רושם, נוצר
 נהלל, יליד סגל, זאב ד״ד של ספרו את

 ומנהל חברתית לפסיכולוגיה דוקטור שהוא
 חיפה, בעירית סוציאלית לעבודה היחידה

 הנוער, לבני על־ידו הניתנת האזהרה כי
 לא חוקית מבחינה עליהם לשמור מכוונת

 קשה אחרת רפואית. מבחינה מאשר פחות
 כך כל נרחב. פרק מוקדש מדוע להבין

 (מריחואנה השונים ולמוצריו לקאנאביס
 הסמים מכל מזיקים הפחות שהם וחשיש),
 ול.ס.ד. קוקאין שהרואין, שעה הנפוצים,

 היהידי ההסבר פחותה. לתשומת־לב זוכים
 מהווה שהחשייש הוא הדעת על המתקבל

 יותר חמורה משפטית בעיה בארץ כרגע
האחרים. מן

ו מסוכנות הכללות בספר יש ולבסוף,
בסמים שהמשתמשים לומר למדי. שטחיות

וסמים״ ל״צעירים איור
ומתוסבכיס חסרי־אופי

 שעה ודחפים, יומרנות חסרי־שאיפות, הם
שאפ של ביותר והפרוע היומרני שהג׳ונגל

 בהרחבה משתמש הבידור, ג׳ונגל תנים,
מוגזם. קצת זה בסמים,

בנתו רק זה הדי לספר, שימוש יש אם
 או הסמים ישל הפיזיות ההשפעות על נים

 אלה על כי (אם הפסיכולוגיות השפעותיו
 למוזכרות נוסף גירסות הרבה עוד קיימות

ל לבני־הנעורים באמת לעזור כדי כאן).
 לספר להמתין צריך הסמים, מן היגמל

יותר. ומבוסס מתוחכם מעודכן,
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 הלן מאת ממלגה״, ״שליחות
,1972 פונטנה, הוצאת מקאינס.

עמודים. 352
 סיפורי־ את מעדיפה מקאינם הלן

המו עם הישן, בנוסח שלה הריגול
ססגו דמויות בלתי־צפויים, פיתולים ני

 וזוהר, אקזוטי נוף הרף, ללא הצצות ניות
 גיבור, של בתפקיד עדיין סי.איי.אי. ועם

היום. באופנה לא באמת כבר שזה למרות
 (תקרית מקאינס הגברת מעבירה הפעם,

ה לחוף ונבליה גיבוריה את בזאלצבורג)
 וטורמולינום. מלאגה של מאוד אופנתי

 סוחרי־יין אחת בכפיפה מתרכזים שם,
 רקדנית מקובה, ניצולים מרגלים, שהם

 נער־שעשועים, גם שהוא צייר פלאמנקו,
 אבי- מיני כל ועוד סובייטים, פרחי־ריגול
מקומיים. זרי־קישוט

 ה־ והאקרובטיקה המהלומות לעומת
החד בריגול המקובלת ג׳יימס־בונדית

 רבי- של אמצעי־העזר כאילו נדמה שני,
הדמו גם למדי. פשטניים כאן המרגלים

 תסריט של עבה במיכחול מצויירות יות
 ספרד, של המקומי הצבע אבל הוליוודי.

נש שלא מילחמת־האזרחים זכרונות עם
 ועריה שטופי־השמש חופיה ועם עדיין, כחו

 שלא מי גם החסר. את ממלאים הציוריות,
 מאוד ירצה מרוב־מתח, ציפורניים יכסוס
אלה. במקומות לבקר
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