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 מד׳־ רחוקים ״אנחנו הגדול. בעולם עתידו
הס הגראפית,״ האמנות רותחת בו עולם
 בכלל יודעים לא להגיע. מכאן ״קשה ביר,

 עובד אתה אם אבל קיים. שאתה בעולם
 עליך.״ שומעים בעולם

 ראו האחרונות נשנים בחו״ל בביקוריו
 בעולם. המו״לים מגדולי כמה עבודותיו את

 — פושע ממש ״אתה :לו אמר מהם אחד
 עליך?״ יידעו שלא מרשה אתה איך

 ולחדול למוטב לחזור החליט דייוויס גרבו
 לחיות. לי יאפשר זה ״אולי הזה. מהפשע

 של חיים לחיות צריך אני לחיות כדי כי
צייר.״
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4ל- נגד חיוג  כפתור בלחיצת תנו״ם 0
 ופשוט משוכלל זכרון בעל

 תמנו׳ נרשם הרצוי, המספר וחיוג כפתזר בלחיצת
 החדש המנוי נרשם החדש, המספר וחיוג כפתור בלחיצת

מחירו את מוזיל בארה״ב המוני יצור
 בלבד לי״ 1495
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 בישראל1מסי האלקטרונית המזכירה

 עבורך הודעות ומקבלת מוסרת
תקדים ללא במחיר

י ל1995
 מרחוק הפעלה גם 1עכשי

 טלפון מכל חיוג עי״
 כל את תקבל

 ההודעות
 עבורך שנרשמו

 זאת ובל
במחיר

ל 1795
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שיו סוף ת! ולפירוד לגירו חברו
אהבה לך ותשיב שלך תישאר היא

 מידע סגרי והפצת הוצאה פרופסור ע״י לאור שהוצאה הסברה בחוברת
 בלתי ובהחלט בריאים גברים הרבה המטרידה לבעיה פתרון יש בע״מ׳

 (המסיימים ומאכובים מספקים בלתי מין מיחסי כתוצאה מאושרים
זוגם). בת את מהנים ואינם מדי מהר

 להתגבר כיצד הקורא את ומלמדת זו בעיה חושפת ההסברה חוברת
 חשוב. מידע יתווסף החוברת לקוראי מספקים. מין חיי ולקיים עליה
 בתמונות מלווה ומספק, שתרצה ככל ארוך אהבה משחק אודות הכל

תנוחה.
 גרונימן ש. ד״ר הבלעדי, המפיץ אצל לרכישה הכתובת ל״י, 20— המחיר

 תל־אביב, 17100 לת.ד. דואר המחאת צ׳ק שלח/י או אביב. רמת 8 מס׳
ד,.ע. המודעה. את לצרף נא לביתך. החוברת את ותקבל/י

עסקים
ל - לת1ו0*ר3 ב ולח*!־ ב

 תובע פיק צביק׳ה הזמר
 אמריקאית הוצאודספרים

 ?עיטור כתצלומו שימוש ע?
דגדמכד שד עטיפתו

 פיק (״צביק׳ה״) צבי הישראלי הזמר
 לו היה נדמה ונדהם. הספר, בעטיפת הביט
 נשא הוא נתמונת־עצמו. מתבונן שהוא
דמו את הנושא הענק הפוסטר אל עיניו

 וביטחונו ;ממולו, הקיר על שהתנוסס תו,
 :ספק כל בו נותר לא התחזק. בתחושתו

 שעל וזו הפוסטר, את המעטרת תמונתו
■אחת־הן. — הספר עטיפת
 בארצות־ הנוכחי למסעו שיצא לפני
 קריירה לעצמו לבנות במטרה הברית,

 חכרת- הוציאה זמדי־הפום, של במבורתם
 פוסטר־ אס. בי. סי. הישראלים התקליטים

 הוא בו הומים, בגוונים צביק׳ה, של ענק
בידו. יונה בהחזיקו נראה

ביד, הפוסטר עם איפור. עם דימוי
ל צביק׳ה נסע במיזוודה, תקליטיו ועם

 למען שם לעשות ניתן !מה לראות אמריקה,
 תמונות־ ארצה מגיעות החלו משם עצמו.

 לעצמו בנה בהן שלו, החדשות הפירמומת
ה זמר־הפום בואי, דייוויד א־לה דימר

 אפילו יוצא־דופן שם הנחשב אמריקאי
אותם, להפתיע אי־אפשר שכבר אלה בעיני

 בתצלומים צביק׳ה. הצליח לפחות, בכך,
 ברעמת־שיער מצוייר כשהוא החדשים,
 — משוגעים ■ובבגדים באיפור שופעת,

 שהכירוהו מכפי לחלוטין שוגה ניראה
בארץ.
 סיביל. הספר לידו נפל אחד, יום ואז,

 בעלת בבחורה הדן פסיכולוגי, ספר זהו
ה ברוח פחות, לא נשמות, שש־עשרה

ה חרושת־הלהיטים של העכשווית מגמה
אמריקאית.

 ■כלאחד-יד. לבטלו שאין ספר שזהו אלא
פלו נודעת, אמריקאית סופרת אותו כתבה

 שלושה כבר שמאחריה שדייבר, ריטה רה
ו מאמרים וכאדבעהמאות אחרים ספרים
 ב־ לאנגלית כפרופסור והמכהנת מסות,

 סיביל פלילי. למישפט ניו־יורקית מיכללה
 בשוק- ביותר הלוהט הלהיט ביום הוא

חמה. בלחמנייה נחטף האמריקאי, הספרים
 הקשה בריכתו את צביק׳ה, גילה והנה,

 וינ׳נוי הנוי בהוצאת שיצא הספר, של
 ספק- ספק-נער תמונת מעטרת שבשיקאגו,

 הדומה שופעת, דעמת-שיעו בעל/ת נערה,
 ואף שלו הפוסטר-העצמי לתמונת להפליא

חומים. גווניה
 ד׳זרמנות-הפז את מייד צביק׳ה ראה כאן
 אל מיהר לה. שנייה שאין האחת שלו,

 זוננברג, דייוויד שלו, האמריקאי הסוכן
 מיכתב שלח זונברג הסיפור. את לו וסיפר

וב מה, לרעת ביקש הוצאת-הספרים, אל
 צביק׳ה של תמונתו עושה רשות, איזו
הספר. עטיפת על

 כי ׳מייד, השיבה ההוצאה בטוח. רווח
 רישום הוא סיביל עטיפת שעל האיור
מ כי, •והצהירה עצמאי, אמן של מקורי

 תמונתו בין דמיון ו/או קשר כל בחינתה,
 מיקרי הוא ציור-העטיפה, לבין פיק של

בהחלט.
 שכדרכם שלו, והסוכן פיק צביק׳ה אבל

 המחפש ממולח בחור הוא סוכני־אסנים של
 שכל החליטו הזה, מהסוג בדיוק הזדמנויות

ה המסורת במיטב — טובה היא פירסומת
 אליה •מצטרפת אם ובייחוד — אמריקאית

 לא החליטו לכן קטנה• שערורייה איזו
 ל- הוצאודהספרים את לתבוע לוותר,

מישפט•
חשוב. לא — לא או במישפט יזכו אם

שלהם. בולו יהיה הרווח כד או כך
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