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 רע )6 מפרנס. )5 לוכסמבורגית. זמרת
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 ממישפחת נשיר שיח־נוי )41 וברה. תמימה
 סוס )43 (ר״ת). מדרידנועיר )42 הדתיים.

 )48 חומשים. חמישה בה יש )45 מהיר.
 )53 נובל. )51 אסורים. מפתח )49 קינרס.

 נע )57 תושבת. )55 המינים. מארבעה
 שואבים ממנה )61 מצבת־זיכדון. )59 מעט.
 טורף. לילי בעל־חיים א)64 סלח. )63 מים.

 )70 בארץ. נחל )68 לקציר. משמש )66
 )73 יפנית. מטבע )72 לעולה. מועלה
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 )80 משקפיים. מין )78 מאוזן. 87 כמו

 פיקניק. )81 חלופיים. ממישפחת צמח־בר
 )90 חריף. )88 !לדעת עליכם )84 ורד. )83

בלוטת־הנקה.

סרטים
מפדסטיק מאהבת

 של כסוף־הרקות המאהב פיקולי, מישל
 קורבן האחרון, בסרטו נופל, הצרפתי הבד

 שהכיר ביותר והמיסתורי המושלם ליצור
 אפשר אם היצור, מסרטיו. באחד אי־פעם
 משוכללת יפנית בובה הוא כך, לכנותו
 את פרטיה בכל התואמת אשה, בדמות

 לנוע שיכולה -בלשון, ומצויידת החי, הדגם
עורה גוון החוצה. לצאת ואפילו הפה בתוך

 חיות יפהפיות של קינאתן לעורר היה יכול
רבות.
 המוזר, הצמד מופיע בו הסרט של שמו
 טבעי. גודל הוא הפלסטיק, ובובת פיקולי
 וזהו ברלגגה, לואיס הספרדי הוא הבמאי,

המוצגים הפחות־שיגרתיים הסרטים אחד

בפרים. הקיץ
 של כנושא־חלומותיו בובה, של הרעיון

 ארנה של שוודי סרט ;חדש אינו גבר,
 בין בסיפור־אהבה באריכות עסק מאטסון

 ואך חלון־ראווה, של לבובה אוסקרסון פר
 סרט פריס דאתה מעטים חודשים לפני
 אומצה שבו הגדולה, פולט בשם אחר,
חשוך-ילדיס. זוג של כבתו פלסטיק, בובת

 ברלנגה, אולם סבוכה. מוכה פילגש
 להפיח מצליח ספרד, של הבמאים מחשובי
 לבד נוספות, רבות משמעויות בסיפורו

למשל, כך, יציאת־הדופן. הזרות, מעצם

 המסתיר נשוי, רופא־שיניים פיקולי מגלם
 החושדת אשתו, שלו. במירפאה הבובה את

ב אותו תופסת ׳מאהבת, של בקיומה
 הבובה, את מחבק שהוא שעה קלקלתו

ה התחרות סן ונבהלת הלבושה־למחצה,
חיה. מתחרות מאשר יותר עוד פלסטית
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היפנית והבובה פיקודי
עשויית־הפלסטיק האשה

הבוכה
החיה האשה את ניצחה
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