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הדר ארנון של
ת צא ת בהו ב ״ספרי מערי

? כספי איתן מדבר ב
 אדם בין בעימות עוסק הספר
 אדם וביו לחברו אדם ביו לחברה,
האח המלחמה רקע על — לאויבו
רונה.

 רב״ט של הפרטית מלחמתו זוהי
 וההתרחשויות כספי איתן (מיל.)

במדבר. לו הקורות המוזרות
 אדם של לנפשו חושפנית הצצה

 עולמות שני ביו הנקרע שסוע,
אויב. חייל עם שלו הסופי והעימות

!לעצמך חייב שאתה הספר
ל״י. 20.— :הקטלוגי המחיר

ל״י. 16.— :מוגבלת לתקופה מיוחד מחיר עמוד. 211
מעריב״. וב״ספריית הספרים בחנויות להשיג

קולנוע
סרטים

משוגע סכס
 האוהבים גברים נשים, האוהבים גברים

 וכאלו גברים, המעדיפות נשים גברים,
 מין לספק בא כולם את נשים. המעדיפות

 איטליה, מאולפני ישר הדש, כלבוניק־מין
 של וההמצאות החידושים במיטב מצוייד
משוגע. סכס ושמו המתירנית, החברה
 בשם איטלקי במאי הוא הכל־בו מנהל

 הניאוריא־ בוגרי מאותם אחד ריזי, דינו
ש השנייה מילהמת־העולם שלאחר ליזם
 נישמתו ומכר הנפש, עדיני לדעת סרה,

 50ה־ שנות בתהילת ואומנם, למיטהר.
 אנטוג* פליני, עם פעולה שיתף עוד הוא
וב בברך, באהבה ואחרים לאטואדה יוני,
 הראה שעות לארבע עדן גן — שלו פרק

 מגלה המצלמה שבו עממי, אולם־ריקודים
המו־ לקצב המיסתובבים האנשים על הכל

משוגע״ כ״סכס אנטונלי
שחקנית־צמרת

 אחת מילה אפילו בפסק־הקול ואין פיקה,
 הוא לאחר־מבן ששנתיים אלא מדוברת.

 אהבה בלחם, השני החלק את עשה כבר
 מקרה הוא שריזי הכל הכריזו ומייד ד...,

אבוד.
סיר־ כי שטענו עוד היו מיני. תיא־כון

 חשוב פחות לא סרט הוא הקלים החיים טו
 אלה היו אבל פליני, של המתוקים מהחיים

סו קוטלג ריזי באפילה. חלושים קולות
 מעשיות־ כממציא ציבעוני, כבדחן פית
גדו כוכבים להפליא ומשרת קלילות מין
 ו־ גאסמן ויטוריו טנפרדי, גינו כמו לים

 זוכרים עדיין בישראל טורדי. אליברטו
 שבו עירום, רואה אני את עוד בוודאי

 מערכונים תישעה דרך מאנפדדי טייל
 שונות, מזוויות לצחוק, שם שונים,.ובכולם

 של המפותח והדימיון המיני התיאבון את
הממוצע. האיטלקי

 בהרחבה, חייך להגדרות, התנגד לא ריזי
 בשנה. :שניים — סרטים לעשות והמשיך

 ש״אין תמיד טען הוא פרטי, באופן אולם
 למה אז ממין.״ יותר רציני דבר בעולם

 ביחסים לעשות, אפשר ״מה ז מצחיק זד,
 צד תמיד יש האדם בני בין המיניים

 לומר בהחלט מוסמך וריזי הומוריסטי.״
 היה הוא סרטים, לביים שהחל לפני זאת.

רופא־פסיכיאטר.
מ כמד. כדוגמת המתוקה. הנקמה

מ־ בנוי :משוגע סכם גם הקודמים, סרטיו
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